
A Lagoa do Fogo, segunda maior da ilha de São Miguel, Açores encontra-se a uma altitude de 

575 metros do nível do mar ocupando a caldeira do vulcão adormecido do Fogo. De forma 

elíptica esta estrutura vulcânica regista os três quilómetros de comprimento máximo, 

chegando a sua encosta escarpada aos 300 metros de desnível. 

A singularidade desta formação geológica e sua dimensão no contexto da ilha dão origem a 

uma composição dramática proporcionando um cenário impar de rara beleza e contemplação 

para quem a visita. 

  

Localizado na margem norte da lagoa no início de um pequeno promontório, o Abrigo 

implanta-se numa depressão do terreno tirando partido da sua topografia em forma de 

concha. Procurou-se deste modo criar uma pequena construção de apoio ao Homem com o 

mínimo de conforto e uma área útil aproximada de 27m2. 

  

Projectado para uma família de três elementos o edifício está estruturado ao longo de um eixo 

central desenvolvido em patamares que se adaptam ao terreno acidentado.  

Um núcleo central com ligação directa a todas as valências aparece destacado ao centro da 

construção, dispondo ainda de um pequeno espaço de leitura com biblioteca e mobiliário de 

apoio a refeições ligeiras. 

Procurou-se dar flexibilidade no uso do espaço, nomeadamente na possibilidade de 

transformação dos dois patamares de entrada em dormitórios. Para isso desenhou-se um 

sistema de gavetão que comporta uma cama e arrumos superiores. 

A materialidade em conjunto com a luz natural procura informar as diferentes temperaturas do 

abrigo - o betão como suporte estrutural e revestimento exterior, a madeira no seu interior 

acolhedor. 
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1 Núcleo Central 

2 Zona de Leitura 

3 Biblioteca 

4 Instalação Sanitária 

5 Patamar de entrada/Dormitório  

Adaptação funcional 

Possibilidade de  

transformação do patamar de 

entrada em  dormitório 

através da instalação de um 

gavetão deslizante com cama 

(casal e individual) 

 

Espaço de arrumação 

superior 

 

Porta de acesso deslizante, 

quando aberta  permite a 

iluminação natural do núcleo 

central. 

Núcleo Central  

Partilha ligação directa com 

todas as zonas do abrigo. 

Dispõem de um pequeno 

móvel para arrumos e apoio a 

refeições ligeiras. As escadas 

de acesso funcionam de 

assento. 

 

Aspectos Gerais 

A base do projecto assenta  

numa lógica de composição e 

organização em patamares 

ajustando-se ao relevo 

acidentado. 

 

O eixo de circulação 

Nordeste/Sudoeste com dois 

acessos ligam o exterior ao 

núcleo central do abrigo 

permitindo também  a entrada 

de  luz natural. 

 

Zona de Leitura/Repouso 

Restringido ao patamar 

inferior do núcleo central  

dispõem de iluminação 

natural directa através do 

lanternim. 

Cobertura Acessível 

 

Estrutura e Materialidade 

Lajes de pavimento e  tecto 

bem como paredes em betão 

armado.  

Cobertura: estereotomia da 

madeira descofrada como 

acabamento. 

 

Pavimento e  divisórias 

interiores revestidos a 

madeira. 

Biblioteca 

Instalação Sanitária 

 

Lagoa do Fogo 

Área Útil Total - 27m2 
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