Existe uma evidente intencionalidade na definição
de uma hierarquia de espaços conjugada com
uma articulação de programas, de modo a que
haja uma variedade de oportunidades dentro do
mesmo complexo de saúde. Essa variedade
permite aos usuários utilizarem a circulação como
um cordão umbilical, que proporciona, à medida
que se deslocam, uma natural alternância de
programas.
A preocupação da distribuição linear, a
organização dos quartos em banda, e por outro
lado toda a alternância de programas, são os
elementos responsáveis pela forma peculiar do
edificado concebido.
A articulação dos níveis internos e das relações
espaciais entre os vários ambientes, para além
das exigências funcionais e técnicas construtivas,
é sujeita a uma filosofia de composição
arquitetónica que proporciona espacialidades
claramente reconhecíveis. Esta articulação foi
pensada e devidamente trabalhada, tendo em
vista uma identificação coletiva, podendo-se
respirar um clima de modernidade, onde a
materialidade dos materiais propostos o tornam
um objeto apreciável.

Materiais
Os materiais utilizados nos revestimentos
exteriores procuram sublinhar a individualidade
do edifício conferindo-lhe uma identidade própria.
A rigidez da racionalidade métrica dos vãos das
células dos quartos e residências é acompanhada
pela envolvência dos painéis fenólicos, pelos
panos de vidro que conformam as guardas e
encerram os vãos de portas e janelas e pelas
estruturas de alumínio que lhe definem os
contornos e acentuam a horizontalidade patente.
Os materiais de acabamento aplicados no interior
foram condicionados pelas exigências específicas
das atividades previstas para cada espaço, e
devidamente definidos em Projeto de Execução
de Arquitetura.
Entre os diferentes materiais recorridos para os
acabamentos interiores do complexo, optou-se
pela aplicação de mosaicos KERLITE nos
pavimentos das duas receções e salas de estar
adjacentes, em unidades cerâmicas de grandes
dimensões,
1,00x1,00m,
beneficiando-se
construtivamente da sua particular reduzida
espessura, conferindo a estas áreas a escala, a
coerência e o conforto almejados.
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