ESTUDO PRELIMINAR 2
Remoção do ossuário antigo, visto que seu uso compromete a
salubridade da cozinha, bem como potencializa o acendimento de
velas e deposição de flores, causando um alto risco de incêndio.
Propõe-se a construção de um novo ossuário, sendo para isso a
desapropriação de duas edificações localizadas no terreno da
Irmandade de Bom Jesus dos Martírios.
A demolição do ossuário existente sujeita a construção de um novo
espaço de culto quanto da desapropriação de terreno lateral
esquerdo.
Ampliação da área de serviços da igreja para constituir banheiros e
cozinha para a escola. Rebaixo de todo o piso da área de serviços.
Instalação de um elevador hidráulico para deficiente físico instalado
no na galeria inferior (sala de informática) dando acesso à galeria
superior (sala de inglês)

Planta baixa terreo

Abertura de passagem entre a sacristia e a sala de informática, com
demolição de um trecho de parede, a fim de facilitar o fluxo de
alunos que deixariam de utilizar a nave como acesso á sala de
informática.
Proposição de uma estrutura independente, a ser instalada no
espaço do jardim, para atender à necessidade de abrigo do refeitório.
Demolição dos banheiros da parte superior e remoção de toda a
instalação hidráulica (atual atelier) visto que encima a parede da
sacristia, comprometendo pela umidade já aparente, o retábulo em
madeira.
Criação de anteparo à nave, com duas passagens laterais, a fim de
manter a porta frontal da igreja sempre que possível aberta com a
possibilidade de controle de uso e acesso.

Planta baixa 1 pavimento

ESTUDO PRELIMINAR 3

Elevador para acessibilidade:
Proposta 1:
locado sob a torre sineira,
integrando as salas de inglês
(galeria superior), informática
(galeria inferior) e biblioteca (coro).
Proposição 2
Locar elevador na área externa
(jardim) com acesso pela fachada.

Planta baixa terreo

Eliminação de vidro como material
proposto para a intervenção visto
que interfere na homogeneidade e
características espaciais da Igreja.
Adequação do espaço de serviços
para banheiros e cozinha sem
acréscimo de área.
Planta baixa 1 pavimento

ESTUDOS PARA O ANTEPARO
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