
-  A PRÉ EXISTÊNCIA E O PROJETO

Construir

Acesso 
visitantes 
vindos da 
esplanada 
(praça).

F l u x o s 
internos.

Acesso para o 
administrativo 
do espaço 
cultural.

 Serão feitas poucas intervenções na casa, para manter as características e divisórias internas da casa o 
mais original possível, como as paredes internas, atualmente são de tijolo maciço faz com que as mesmas 
possam ser quebradas para abrir passagens maiores. Os dois volumes no fundo da casa serão retirados, um 
deles é uma cisterna desativada, e o outro é um anexo feito na edificação quando a mesma pertencia a um 
restaurante. A única parede interna que é original da casa, é a que possui um arco, essa parede será 
descascada e o tijolo ficará aparente, para mostrar a história da casa, e demarcando o que é original. 
 As esquadrias serão recuperadas o mais próximo do original possível e pintada com a cor símbolo do 
município, e as paredes internas, como externas serão recuperadas e receberão o devido tratamento para 
fissuras e mofo, e terão acabamento na cor branca.
 Atualmente a casa possui uma laje vigota e tavela, que não é original de seu tempo, para trazer 
novamente as características da casa, será feito um rebaixo com forro de madeira (como era antigamente), e 
dentro desse rebaixo passara as fiações e tubulações necessárias para o novo uso da casa. No piso será 
posto tabuão, não é possível restaura-lo, mas será utilizado alguma madeira parecida com a original, para não 
descaracterizar a casa.
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Caixa. Estantes com livros. Administrativo do espaço cultural.

Sanitários.Área externa, com mesas.

Área mais reservada, pode 
ser alugada separadamente.

Área com mesas, 
bancadas e sofás.

Área de atendimento.

LEGENDA:

CORTE  AA
ESCALA: 1/175

CORTE  BB
ESCALA: 1/175

PLANTA BAIXA- PAVIMENTO -2
ESCALA: 1/175

ESPAÇO CULTURAL
 CASA DO MORRO

Balcão de preparo 
(aquecimento) das comidas.


