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vila nova de Foz Coa közelében fekvõ 
pocinho település nagyjából hetven kilo- 
méterre található portótól, keletre. Ez a vi- 
dék, pontosabban fogalmazva a douro-
folyó felsõ szakaszának völgye az egyik 
leghíresebb bor termelõ vidék a vi lá -
gon. jellegzetes teraszos mûvelésû dûlõk 

alapvetõen határozzák meg a táj látvá-
nyát. nem véletlen, hogy 2001-ben a bor-
vidék felkerült az unEsCo védendõ kultu-
rális világörökségét összegyûjtõ listára. 

Ezt a jellegzetes topográfiai karaktert 
használta ki az 1971-ben született, a por-
tói egyetem építész fakultására járó álvaro 

Fernandes andrade speciális rendeltetésû 
épületének megtervezése során. zavarba 
ejtõ épület és az zavarodottság valójában 
már a funkció megértésébõl fakad. ugyan-
is a mesterséges, rakott palával burkolt tera-
szok „lépcsõfokai” alá szervezett szobákból, 
illetve az ezeket átfogó látványos struktúrából 
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szerkesztett épületegyüttes az olimpiai szin-
tet elérõ evezõsök felkészítésére szolgál. 
ráadásul egy olyan struktúrát hozott létre  
a tervezõ, ami nem csak a táj integritását 
õrzi meg, hanem belsõ téri differenciáltsá-
ga, valamint épületklimatikai szempontból is 
igen elõnyös rendszernek bizonyult.

a leglátványosabb, szinte minden szögbõl 
megunhatatlanul más és más képet mutató, 
akár egy hegyvonulatként is értelmezhetõ, 
foldingolt (hajtogatott) épületrészei lírai lát-
ványt nyújtanak. Ezek a közlekedõ, illetve 
szociális, valamint edzõtermi funkciókat is 
magába foglaló idomok ugyanannak a szer-

kesztési elvnek a két oldalát tárják fel: a de- 
konstrukciós logika eredménye ugyanis a föld- 
felszínbe rejtett épületrészek és a szintvo-
nalakat átmetszõ, szabadon lefutó struktúra 
közötti párbeszéd. olyan közös szólam ez, 
ami minden szegletében az épített és a ter-
mészeti környezett közötti egyensúlyról szól.
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Összalapterület:  
8000 m2

Kapacitás:  
84 szoba, 130 lakó
Tervezés éve:  
2008
Építés éve: 
2014




