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imagem exterior do edifício
(Avenida D. Afonso Henriques)
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imagem interior do museu de exposições permanentes

piso 2 _ esc. 1/500

piso 3/cobertura _ esc. 1/500

Modelo 3d da rampa/museu
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imagem exterior do piso 3/cobertura
(utilizando a ‘rampa’ para desfiles de moda)

vista exterior da cobertura
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imagem interior da zona de entrada

corte a _ esc. 1/500

Modelo 3d do ‘corpo’ que divide os
vários espaços da zona de entrada
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corte b _ esc. 1/500

corte c _ esc. 1/500

corte d _ esc. 1/500

corte e _ esc. 1/500

corte f _ esc. 1/500

imagem interior da zona de entrada

vista do corredor entre os dois armazéns
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imagem exterior do pátio de chegada

vista do pátio interior
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“A memória desses locais, por vezes de grande importância no imaginário colectivo, leva-nos a encarar os vazios urbanos muito
para além de uma visão meramente programática. O seu valor não decorre apenas da sua disponibilidade como território para
transformação física ou infra-estrutural, ou da sua localização estratégica na cidade, mas, seguramente, dos sucessivos factos ali
ocorridos. A memória destes lugares torna-os irrepetíveis. Daí o fascínio que exercem e, por consequência o seu poder”.

A abordagem a este problema passa por analisar todo o território envolvente, para assim trazer a este lugar algo que venha
dinamizar um edifício que se encontra inanimado. Para isso, abordamos o problema, da mesma forma que abordamos a forma
de viver o edifício, ou seja, sendo inovador mantendo as memórias e lembranças deste lugar. Memórias essas que se apresentam
relacionadas com as suas actividades mais distantes e não com a degradação verificada ao longo dos últimos anos, que levam
as pessoas a olhar para estes lugares de forma depreciativa, e/ou negativa, cabendo-nos a nós arquitectos encontrar para eles
soluções operativas e qualificadas.
Assim propomos manter a memória da “fábrica cavalinho”, e de grande parte da indústria do Vale do Ave, propondo como
tema principal de projecto, “a indústria têxtil”.

“Na cidade contemporânea um dos maiores recursos para a sua reavaliação reside nos lugares degradados, “obsoletos”, ou
marginais, que encontramos disseminados desde o tecido urbano consolidado até às periferias. Forma uma verdadeira rede de
hipóteses que, quando avaliadas em conjunto, podem produzir um profundo impulso reformador da cidade.”

José Mateus in Vazios Urbanos

José Mateus in Vazios Urbanos

vista interior da zona de exposição
temporária e zona administrativa

vista interior da zona destinada às industrias criativas


