06/02/2017

Paulo Mendes da Rocha e a ressignificação de espaços no Recife | CAU/PE

Pesquisar

SERVIÇOS ONLINE

INSTITUCIONAL

LEGISLAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

NOTÍCIAS

DÚVIDAS

OUVIDORIA

CAU/BR

Home » Notícias » Destaques, Notícias CAU/PE » Paulo Mendes da Rocha e a ressignificação de espaços no Recife

Paulo Mendes da Rocha e a ressignificação de espaços no Recife
1 de fevereiro de 2017

O arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha recebeu na última quartafeira (01.02), em Londres, a Medalha de
Ouro Real do Royal Institute of British Architects (RIBA), premiação concedida desde 1848 a pessoa ou grupo de
pessoas que tiveram uma influência significativa no avanço da arquitetura mundial. Com obras espalhadas por todo
o Brasil e em países como Portugal e Japão, o profissional considerado uma “lenda viva” na área também assina
projetos no Recife, entre eles a Capela de Nossa Senhora da Conceição, em parceria com Eduardo Colonelli.
O ponto de partida foram as ruínas de um casarão do século XIX localizada no bairro da Várzea, na propriedade
onde o artista plástico Francisco Brennand instalou sua oficina e que conta também com jardim projetado pelo
paisagista Roberto Burle Marx. Para dar novo uso ao espaço, Mendes da Rocha – também autor do projeto do
estacionamento do Paço Alfândega na capital pernambucana – e Colonelli projetaram a capela, intervindo
minimamente na estrutura original. Da construção antiga, que já tinha servido como escola e até cinema, restavam
apenas as paredes de alvenaria mista envoltas por trechos do conjunto de arcos, mais recentes, construídos com
alvenaria de tijolos cerâmicos furados.
Além da restauração e estabilização das alvenarias, a intervenção realizada entre os anos de 2004 e 2006 incluiu
uma laje dupla de concreto protendido sustentada por dois pilares e a utilização de divisórias de vidro que
delimitam a área interna. Responsável pela restauração das alvenarias, o arquiteto e urbanista pernambucano
Jorge Passos destaca a habilidade de Mendes da Rocha em projetos de capelas e templos. “Apesar de se dizer
agnóstico, Paulo Mendes da Rocha tem uma capacidade extraordinária de interpretação dos espaços místicos”,
avalia.
Passos, que é suplente de conselheiro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), conta
ainda que a restauração envolveu estudos arqueológicos, de danos e patologias, além do projeto de restauro e de
estabilização. “Para que as obras internas começassem, empacotamos muros periféricos. Depois,
desempacotamos e fizemos os acabamentos finais”, revela, destacando ainda as habilidades do colega premiado.
“Ele tem um profundo conhecimento dos materiais e uma atenção enorme aos detalhes – que são simples, mas
geniais. Discutir esse tipo de coisa com ele foi uma experiência muito marcante.”
Confira abaixo imagens do processo em registros cedidos pelo arquiteto e urbanista Jorge Passos:
[Exibir como Apresentação]

http://www.caupe.org.br/index.php/nggallery/thumbnails?p=12334

1/2

06/02/2017

Paulo Mendes da Rocha e a ressignificação de espaços no Recife | CAU/PE
Eventos
<<

fev 2017 >>

d s t q q s s
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Galeria de fotos

AV 
25.04.16

« Atendimento suspenso nesta quintafeira (02) por falta de energia
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SERVIÇOS ONLINE
Acesse aqui o Sistema de Informação e
Comunicação do CAU – SICCAU, com os serviços
que podem ser solicitados online pelos
profissionais e empresas de arquitetura e
urbanismo. Acesse aqui

DÚVIDAS
Para atender às dúvidas dos profissionais e
empresas, que em sua maioria são parecidas, o
CAU/PE disponibiliza uma página com respostas
às perguntas mais frequentes. Esta página foi
criada para agilizar o atendimento, então antes de
ligar ou enviar um email, veja se sua dúvida já foi
esclarecida. Acesse aqui

ATENDIMENTO
♦ Central de Atendimento
(81) 3040.4004
de segunda a sextafeira, das 08h às 17h.
08008830113 (CAU/BR)
de segunda a sextafeira, das 09h às 19h  ligações
realizadas a partir de telefones fixos
♦ Ou envie email para:
atendimento@caupe.gov.br
♦ ENDEREÇO: Av. Rui Barbosa 1363 / Sala 213 
Empresarial Ponte d´Uchôa  Bairro das Graças 
Recife/PE  CEP 52050000.
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