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Restauro e recuperação

Intervenção

Salão multiuso fl exível - 
memória e criatividade

Princípio de restauro e  
valorização da memória

1. desfi le 2. teatro 3. leitura e exposição

Restauro e intervenção do antigo casarão Art Déco - o projeto 
de restauro e intervenção da antiga sede do clube dos ferroviários busca 
atestar a passagem do tempo, celebrando a memória e a identidade dos 
trabalhadores da antiga estação e ao mesmo tempo se abrindo para o 
futuro. 
 O princípio da intervenção baseia-se na revitalização do casarão 
Art Déco no coração da Vila Belga, visando a valorização das características 
patrimoniais remarcáveis, através das técnicas adequadas de restauro. 
Estruturas, paredes e modenaturas das fachadas serão restauradas com 
argamassa à base de cal natural cor areia, recuperando a tonalidade 
atual. Esquadrias da fachada, em madeira e metálica, serão recuperadas e 

pintadas posteriormente no tom verde escuro que faz parte da identidade de 
tal edifi cação. Ladrilhos hidráulicos e piso em granilite serão recuperados 
igualmente. Paredes serão mantidas, adequando-se quando necessário 
ao programa de usos e às instalações técnicas. Volumetria da cobertura 
seguirá o original. Uma claraboia é proposta na posição onde hoje o telhado 
encontra-se descoberto, como um gesto simbólico de atestar a passagem 
do tempo. Finalmente, propõem-se acabamentos em telha de barro sob 
uma camada isolante térmica e forro em madeira, de forma a permitir 
ao usuário vislumbrar a cobertura pelo interior da edifi cação, evitando a 
colocação de um forro suplementar. 

 Um “vagão objeto” é proposto. Esse mobiliário móvel pode ser 
colocado na praça ou nos prédios de acordo com a demanda,  podendo 
também se transformar em mesa , palco e em tantos outros dispositivos. 

 As edifi cações adicionadas posteriormente, apesar de 
representarem as adaptações dos usuários às novas demandas ao longo 
dos anos, possuem baixo valor patrimonial arquitetônico. Logo, propomos 
a supressão destes volumes para dar lugar à nova praça, que por sua vez 
será capaz de responder à demanda por área de lazer na região e articular 
os diversos usos do Centro de Inovação e Economia Criativa

Acabamentos em telha de barro sob 
uma camada isolante térmica e forro 
em madeira, tal qual o projeto original.

Chão da praça em paralelepípedos, 
tal como o revestimento da estação 
ferroviária.

Esquadrias em madeira e metálicas 
restauradas na cor verde.

Restauração da fachada em 
argamasse à base de cal natural 
cor areia, recuperando a cor 
atual com pigmentos naturais.

Abertura do antigo palco transformada em 
janela, permitindo a comunicação 
visual entre o histórico e o novo.

Parede verde remetendo às cores do 
antigo clube de funcionários.

Trilhos antigos pintados de verde e 
utilizados para suportar os vãos de 
entrada das edifi cações.

Trilhos antigos colocados no 
chão da praça capaz de conectar 

as duas edifi cações e deslocar 
objetos sob trilhos

Objetos do antigo clube dos 
ferroviários instalados no hall 
principal do casarão.

Reprodução com técnicas 
contemporâneas da 

treliça metálica atual. 

Abertura na laje, 
capaz de comunicar 

visualmente os espaços 

Cobertura segue a forma original. Uma 
claraboia é proposta na posição onde 
hoje o telhado encontra-se descoberto, 
como um gesto simbólico de atestar a 
passagem do tempo.


