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BLOCO ADMINISTRATIVO

CAPELA BAZAR

GUARITA

Bloco Administrativo e Guarita

Neste bloco houve o uso de materiais como o
tijolinho de barro aparente nas fachadas
(administrativo) e alvenaria convencional de tijolo
de bloco cerâmico nas paredes restantes
(administrativo e guarita). Utilizou-se também o
concreto armado em estruturas como pórticos
(administrativo e guarita).

Ambos possuem cobertura em telhado de
fibrocimento embutido em platibanda.

Na entrada principal do bloco administrativo
foi construído um pergolado em estrutura metálica
bronze, vigas de madeira em eucalipto com
cobertura em vidro bronze.

As áreas molhadas como banheiros, lavabo e
copa receberão revestimento nas paredes até o
teto, e o porcelanato acetinado cinza é utilizado
como piso em todas as áreas. A recepção e a sala de
reuniões recebem como forramento interno a
esteira de palha.

Esta última foi pensada para assembleias e
palestras da associação comunitária monteirense.

Capela

A Capela foi projetada como representação e
atenção a religiosidade e devoção presente na vida
do homem do campo.

Transmitindo paz e aconchego, a pequena
Capela localizada na entrada do Centro possui as
imagens da Padroeira da Comunidade: Nossa
Senhora Auxiliadora, tornando possível a
manifestação da fé dos habitantes e também dos
turistas no momento em que estes estiverem
utilizando o espaço.

Foi construída sobre uma base de pedra bruta
tirada de  pedreiras próximas à comunidade e
resgatando essa técnica que antigamente era muito
utilizada na região nas construções das casas.
Sua estrutura foi toda elaborada em madeira
eucalipto, tendo como fechamento frontal e fundo
em portas e janelas em vidro bronze.

Possui o telhado colonial como cobertura e
forramento interno em esteira de palha.

O Cimento queimado e ladrilho são os pisos
escolhidos para este bloco.

Bazar

Projetado para ser um espaço de vendas dos
produtos que serão produzidos pelos moradores
como o artesanato, costuras, doces e queijos, o
bazar é um espaço que se destaca localizando-se no
centro dos demais blocos. É um espaço acolhedor e
que resgata as raízes locais, sendo construído em
pau-a-pique, técnica construtiva utilizada nos
primórdios da comunidade, possuindo assim como
a capela, sua base sobre pedra e cobertura em
telhado colonial com forramento em esteira de
palha.

Seu piso é em cimento queimado, com
detalhes em ladrilho.
É um bloco convidativo principalmente à

turistas.
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Centro Comunitário

Paulo Soares
Um espaço de apoio à Comunidade Rural de Monteiros Fo
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