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PRÓXIMA CONFERÊNCIA:

Inês Newton Cruz. Iniciou a sua formação na ESAP, no Porto, e licen-
ciou-se na UTL - Faculdade de Arquitetura de Lisboa, em 1994. Tra-
balhou no escritório Nuno Leónidas, Arquitetos, e  no  Risco, S.A.  
Neste último, onde trabalhou durante 12 anos, destacou-se nos projetos 
do Estádio do Dragão no Porto e no Hospital da Luz e Residências 
Sénior do Grupo Luz Saúde, em Lisboa.Em 2012 lançou a sua empresa 
- Inês Newton Cruz , Arquitetura -  com outros arquitetos em Lisboa. 
Grande parte da sua atividade profissional tem estado ligada à Saúde, 
onde tem vindo a desenvolver trabalhos de conceção e remodelação de 
interiores. Destacam-se os seguintes projetos: Projeto de humanização 
do Hospital de Vila Franca de Xira:  decoração de interiores e escolha de 
mobiliário - Grupo Mello Saúde; Espaço museológico no Hospital de 
Vila Franca de Xira - Grupo Mello Saúde; Participação na Ampliação do 
Hospital da Luz  no Risco S.A - Grupo Luz Saúde; Remodelação e Ampli-
ação do Hospital da Misericórdia de Évora, Rede Hospital da Luz, com 
Luísa Cabral - Grupo Luz Saúde. Projeto em  execução; Hospital da Luz 
- Clinica da Covilhã , com Luísa Cabral - Grupo Luz Saúde. Projeto em  
execução.

O projeto de decoração e escolha do mobiliário para o Hospital de 
Vila Franca de Xira foi lançado em 2012, com o objetivo de person-
alizar e humanizar o novo edifício. O hospital existe para servir as 
pessoas. Foi criado a pensar nelas. É assim natural que tenhamos 
procurado trazer para o seu interior, vivências, imagens e emoções 
que ajudassem os seus utentes a sentirem-se em casa. Pretende-se 
que as pessoas sintam que o hospital é uma continuação natural 
dasdas suas vidas e não um ambiente estranho. O grafismo está aqui 
ao serviço da construção da empatia. Afinal, sentirmo-nos bem 
também faz parte da cura.

Revemo-nos em si: um projecto para a humanização do
21 OUTUBRO | Inês Newton Cruz

Arquitectura dos ambientes saudáveis
Neste ciclo de Outono, iremos explorar a forma como os ambientes construídos ou intervencionados, interiores ou exteriores, podem ser 
pensados, planeados e conceptualizados como um continuum dos ambientes naturais, assumindo estes uma dimensão biopsicossocial 
e, ao mesmo tempo, constituindo-se como elementos integrantes daquilo que o arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles designa por uma “pais-
agem global”. Este continuum surge, de certo modo, materializado na contextura do edificado, do urbanismo, do design, dos espaços 
verdes, do espaço público. "Arquitectura dos ambientes saudáveis" procura trazer à luz uma análise crítica das práticas de projecção de 
ambientesambientes saudáveis (seja o interior de um hospital, seja um jardim público, seja um espaço agrícola comunitário, seja um passeio maríti-
mo, seja um edifício público) centrada na relação entre forma e função, isto é, entre ambiente e saúde.

Ricardo R. Santos
Coordenador do ciclo de outono 2020
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