
MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

 

Interpretar uma cozinha é desenvolver um espaço onde aromas, toques, sons, sabores e 

saberes se fundem num só sentido, numa das mais básicas necessidades Humanas. 

 

Num tempo em que a sociedade tem sofrido uma alteração dos hábitos alimentares, 

perdendo-se a cultura saudável da dieta mediterrânica, sobretudo nos meios urbanos, 

com efeitos negativos visíveis, torna-se inevitável repensar e analisar o futuro da 

cozinha. 

 

É então necessário recuperar a tradição viva que existe no núcleo familiar na transição 

de saberes entre gerações, assim como no convívio com amigos, podendo transportar 

para um lugar impar a tradição e variedade da gastronomia nacional ou mesmo de 

outros países. 

 

A cozinha tem vindo a perder o significado de espaço de trabalho árduo, em grande 

parte devido ao aparecimento de electrodomésticos para executar várias tarefas de 

forma mais eficaz. Estes elementos, aliados à utilização de materiais de fácil 

manutenção e à criação de novas formas na arquitectura, poderão tornar o espaço mais 

agradável ao estar, rentabilizando tempo e esforço… relançando a estética do futuro 

da cozinha. 

Pensamos serem estes factores determinantes no que poderá ser a cozinha do futuro.  

 

Tendo como principio estas premissas, desenvolve-se a proposta, aliada à riqueza das 

formas orgânicas da natureza, dando o mote para as bancadas de trabalho, no seu 

alinhamento e nos limites procedendo à subtracção de matéria nas paredes e tectos do 

volume dado de 5mx5mx5m, por onde se dá um relacionamento com a envolvente e 

simultaneamente se obtém luz natural, que incide nos módulos das bancadas e qualifica 

o espaço. 

 

É também nestes rasgos, onde através da colocação de tecto rebaixado à cota de 

4,50m se adensou a matéria e se resolve a luz artificial, que desta forma mantém uma 

mesma leitura espacial durante o dia ou durante a noite. 

 

A diversidade da proposta apresentada assenta na divisão das tarefas em quatro 

momentos sequenciais, a preparação dos alimentos, a confecção, o empratamento e a 

refeição, este movimento leva a que não existam cruzamentos, havendo uma progressão 

até à mesa.   

 

Cada um destes momentos tem necessidades específicas, pelo que a cada módulo de 

bancada correspondem os electrodomésticos Siemens e nichos de arrumação inerentes a 

cada função. 

 

A preparação engloba um elemento vertical, onde se insere o frigorífico ref.KG49NS50 

e máquina lava-loiça ref.SK75M530EU. 
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A relação deste elemento vertical com a cobertura permite não só a entrada de luz 

conforme descrito anteriormente mas também tirar partido da verticalidade do espaço 

proposto. 

 

Na confecção desenvolve-se igualmente uma coluna vertical de suporte ao encastre do 

forno ref.HB86P672 preto e máquina de café expresso automática ref.TK76K573 inox. 

Este elemento, que interage com a cobertura, deixa que surja um rasgo na matéria para 

entrada de luz natural bem como para instalação da campânula de ilha ref.LF457CA60 

inox junto à placa de indução ref.EH601EB11, embutida na bancada.  

 

No empratamento, um elemento sobe do pavimento e ao longo deste são efectuados 

nichos para arrumação de loiça. Nesta bancada admite-se a utilização de pequenos 

electrodomésticos. 

 

Num mesmo princípio surge o volume da zona de refeições. Uma mesa com os assentos 

incorporados, desprovido de grandes equipamentos, privilegia o estar/conviver em 

família ou com amigos. 

 

Os módulos são gerados a partir do pavimento ou do tecto, num movimento vertical e 

culminando numa bancada de trabalho, que estando solta no espaço permite a duas ou 

mais pessoas desenvolver a mesma tarefa. 

 

Os módulos circunscrevem um anel, permitindo a cada pessoa estar na sua bancada e 

comunicar com as outras ao mesmo tempo que desempenha uma tarefa isolada. 

Do mesmo modo alguém pode estar ao centro a coordenar tarefas de forma didáctica, 

passando pelas várias bancadas. 

 

Estes elementos relacionam-se entre si. 

Assim, o culminar de um gera o próximo, reforçando a ideia de circuito e passagem de 

tarefa de bancada em bancada, promovendo a comunicação, passagem de conhecimentos 

e o prazer de estar à mesa. 

 

 

Resposta à questão do ponto 3 do Regulamento: 

Questão: 

Ordene de 1 a 5, por ordem crescente de importância, os critérios que, em sua opinião, 

deverão ser tidos em conta na classificação de um espaço de cozinha no futuro. 

Resposta: 

1 - Espacialidade/arquitectura; 

2 - Praticidade e/ou autonomia funcionais; 

3 - Fiabilidade técnica dos equipamentos/electrodomésticos; 

4 - Design dos equipamentos/electrodomésticos; 

5 - Articulação com os restantes espaços da casa. 
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