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INDUSTRIALIZAÇÃO GLOBALIZAÇÃO CAVALINHO CREATIVE CENTERDESAFIOS URBANOS'12 PENSAR GLOBAL  AGIR LOCAL

Processo de transformação do algodão e
produção de tecidos ! Cultura do trabalho
operário !Progresso técnico e económico

Revitalização da Fábrica Cavalinho ! Reflectir
sobre o Património da Indústria Têxtil no Vale
do Ave ! Revitalização do tecido urbano

Indústrias criativas ! Inovação ! Tecnologias !
Sinergias !Auto-sustentabilidade !Identidade e
memória Industrial !Contemporâneo

Internacionalização! Exportação !
Renovação e dinamização da indústria do
Vale do Ave ! Investimento e criação de
riqueza

Reconversão e deslocalização da indústria têxtil
! Falta de competitividade ! Unidades fabris
devolutas! Desemprego

esquema 1

Inserção urbana ! Proximidade do Património da Humanidade !
Acessibilidades ! Valorização e salvaguarda da Arquitectura original da
Fábrica ! Demolição de elementos dissonantes

esquema 2

Eixos estruturantes ! Sistemas de circulação e distribuição ! Conquistar
espaços vazios para a Cidade ! Potencializar a cobertura panorâmica !
Permeabilidade visual do interior do quarteirão

esquema 3

Reconfiguração tipológica do conjunto ! Valorização do corpo longitudinal
existente com a rua ! Valorização dos corpos transversais novos com o
espaço público ! Transição de escalas

Criatividade, Investigação e Tecnologia

Serviços complementares

Lazer e Natureza

eixo "textil line" e espaço público



cafetaria / quiosque

praça panorâmica 360º

rampa helicoidal "textil line"

incubadoras criativas

museu têxtil contemporâneo

oficinas tecnológicas

museu têxtil contemporâneo

restaurante

auditório multiusos

equipamento e
campo desportivo

bosque temático

praça da indústria

zona comercial

acesso inferior ao museu

acesso inferior às residências
 zonas comuns

estacionamento coberto

residências temporárias

restaurante
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centro cultural vila flor

cavalinho creative center

corte alçado CA03
0m 5m2m

corte alçado CA01
0m 5m2m

museu têxtil contemporâneo

incubadoras criativas

organigrama funcional

átrio de entrada principal inferior das indústrias criativas

piso 0
cota 182.90

piso 1
cota 186.90

piso 2
cota 192.10

piso 3 / cobertura
cota 196.80

corte alçado CA02
0m 5m2m
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A.1  INDÚSTRIAS CRIATIVAS
A.1.01   - entrada inferior às indústrias criativas
A.1.02   - entrada à zona comercial
A.1.03   - átrio de entrada principal inferior das indústrias criativas
A.1.04   - zona de circulação
A.1.05   - acesso do parque de estacionamento
A.1.06   - corredor de distribuição
A.1.07   - instalações sanitárias públicas
A.1.08   - zona comercial (lojas individuais em espaço comum)
A.1.09   - armazém de apoio à zona comercial
A.1.10   - terraço social e de lazer
A.1.11   - zona de refeições e sala multiusos
A.1.12   - copa de apoio às indústrias criativas
A.1.13   - zona de circulação e acesso às oficinas
A.1.14   - átrio de entrada das oficinas tecnológicas
A.1.15   - recepção
A.1.16   - instalações sanitárias
A.1.17   - balneários
A.1.18   - zona de circulação comum
A.1.19   - oficinas tecnológicas (espaços modulares)
A.1.20   - salas de ensaios
A.1.21   - pátio de luz e ventilação natural
A.1.22   - entrada principal às industrias criativas e antecâmara
A.1.23   - átrio principal de entrada às industrias criativas
A.1.24   - zona de circulação e acesso às incubadoras
A.1.25   - átrio de entrada das incubadoras criativas
A.1.26   - recepção
A.1.27   - instalações sanitárias
A.1.28   - balneários
A.1.29   - zona de circulação comum
A.1.30   - incubadoras criativas (espaços modulares)
A.1.31   - salas de reuniões
A.1.32   - centro de formação
A.1.33   - laboratórios de investigação

A.2  MUSEU TÊXTIL CONTEMPORÂNEO
A.2.01   - entrada inferior ao museu
A.2.02   - átrio de entrada  inferior  ao museu
A.2.03   - acesso do parque de estacionamento
A.2.04   - instalações sanitárias públicas
A.2.05   - loja temática do museu
A.2.06   - balcão de apoio e arquivo
A.2.07   - zona de refeições e lazer
A.2.08   - bar e copa de apoio
A.2.09   - armazém de apoio
A.2.10   - corredor de distribuição
A.2.11   - vestiário e balneário privado
A.2.12   - entrada principal ao museu e antecâmara
A.2.13   - átrio principal de entrada ao museu
A.2.14   - recepção do museu
A.2.15   - vestiário de apoio ao museu
A.2.16   - instalação sanitária privada
A.2.17   - gabinete
A.2.18   - arquivo
A.2.19   - zona expositiva
A.2.20   - escada escultórica
A.2.21   - zona expositiva e zona de circulação
A.2.22   - acervo/depósito

A.3  RESIDÊNCIAS TEMPORÁRIAS
A.3.01   - entrada inferior às residências
A.3.02   - átrio de entrada  inferior às residências
A.3.03   - acesso do parque de estacionamento
A.3.04   - instalações sanitárias
A.3.05   - cozinha comum
A.3.06   - despenseiros
A.3.07   - lavandaria comum
A.3.08   - sala de lazer e biblioteca
A.3.09   - sala de refeições
A.3.10   - entrada principal às residências
A.3.11   - recepção e zona de lazer
A.3.12   - zona de circulação
A.3.13   - camaratas (16 camas)
A.2.14   - balneários e instalações sanitárias
A.2.15   - pátio exterior
A.2.16   - corredor de distribuição
A.2.17   - residências (sala+copa+is+mezanino+terraço)

A.4  ESTACIONAMENTO
A.4.01   - entrada do parque de estacionamento
A.4.02   - estacionamento afecto às residências
A.4.03   - estacionamento afecto ao museu textil
A.4.04   - estacionamento afecto às indústrias criativas
A.4.05   - posto de controlo
A.4.06   - vestiário e balneário privado
A.4.07   - área técnica

A. Núcleo da criatividade, investigação e tecnologia

B.1  RESTAURANTE
B.1.01   - alpendre exterior e entrada ao restaurante
B.1.02   - átrio de entrada e zona de espera
B.1.03   - sala de refeições e de lazer
B.1.04   - instalações sanitárias
B.1.05   - bar de apoio
B.1.06   - cozinha
B.1.07   - vestiário e balneário privado
A.1.08   - armazém
B.1.09   - entrada de serviço
B.1.10   - varanda exterior

B.2  AUDITÓRIO MULTIUSOS
B.2.01   - entrada principal do auditório
B.2.02   - átrio de entrada do auditório
B.2.03   - recepção e vestiário
B.2.04   - sala/camarote de apoio
B.2.05   - instalações sanitárias
B.2.06   - sala / auditório

B.3  CAFETARIA E QUIOSQUE
B.3.01   - entrada da cafetaria e esplanada panorâmica
B.3.02   - átrio de entrada  da cafetaria
B.3.03   - balcão de bar/quiosque e copa de apoio
B.3.04   - instalações sanitárias
B.3.05   - vestiário e balneário privado

B. Núcleo de usos complementares

C.1  PERCURSOS
C.1.01   - acesso pedonal e automóvel
C.1.02   - estacionamento condicionado
C.1.03   - percurso pedonal principal "textil line"
C.1.04   - rampa helicoidal "textil line"
C.1.05   - escadas de segurança
B.1.06   - estacionamento panorâmico
B.1.07   - rampa de acesso à cobertura

C.2  PRAÇAS
C.2.01   - praça - jardim do universo
C.2.02   - praça da industria
C.2.03   - reflexos do vale do ave
C.2.04   - praça - jardim das artes
C.2.05   - praça panorâmica 360º

C.3  ÁREAS VERDES
C.3.01   - bosque temático
C.3.02   - equipamentos e campo desportivo
C.3.03   - jardim-biombo
C.3.04   - jardim-vertical

C. Núcleo do Lazer e Natureza

Esquema de Áreas
Lote Núcleo A Núcleo B Núcleo C

10.800 m2

A.3 - 1.810 m2

A.2 - 2.960 m2

A.1 - 4.135 m2

10.855 m2

1.790 m2

9.550 m2

A.1 - 660 m2

Planta do Piso 2
0m 5m2m

N

Planta do Piso 3 / cobertura
0m 5m2m

N
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A.4 - 1.950 m2

Planta do Piso 1
0m 5m2m

N

Planta do Piso 0
0m 5m2m

N



seixo rolado

manta geotêxtil

isolamento térmico 60mm

tela de impermeabilização

camada de forma com pendente 2%

tecto falso acústico em gesso
cartonado e=2x13mm

slot de extracção

telha de ligação "Coelho da Silva"
ref. "plasma"

ripa metálica "Coelho da Silva"
ref. Ómega

rufo de zinco

presilha de fixação em zinco

montante metálico "Coelho da Silva"
para fixação das ripas metálicas

telha de fachada "Coelho da Silva"
ref. "plasma"

grelha de pavimento de insuflação

pavimento em autonivelante

enchimento / regularização

laje de betão

slot de extracção

tecto falso acústico em gesso
cartonado e=2x13mm

isolamento acústico

vidro duplo (8+12+8)

porta de correr com sistema
"Klein" ref. Slid 130 Intro

revestimento de parede em cerâmico
tipo "Margrés" ref. Kerlite cor Smoke
com dimensões 100cm x 275cm
revestimento de chão em cerâmico
tipo "Margrés" ref. Kerlite cor Smoke

porta de abrir com sistema
"Geze" mola de pavimento
ref. TS550-NV

porta de abrir com sistema
"Geze" mola de pavimento
ref. TS550-NV

porta de correr com sistema
"Klein" ref. Slid 130 Intro

seixo rolado

manta geotêxtil

isolamento térmico 60mm

tela de impermeabilização

camada de forma com pendente 2%

laje de betão

revestimento de parede em cerâmico
tipo "Margrés" ref. Kerlite cor Smoke
com dimensões 100cm x 275cm
revestimento de chão em cerâmico
tipo "Margrés" ref. Kerlite cor Smoke

rufo de zinco

presilha de fixação em zinco

compartimento técnico

parede de betão

isolamento térmico

Estação Ferroviária de Guimarães

Centro Cultural de Vila Flor

Hotel

Complexo Multifuncional de Couros
Instituto do Design
Centro de Ciência Viva
Centro de Formação
Centro de Empresas e Empreendorismo

Turismo Cultural
Património da Humanidade

Castelo e
Paço dos Duques

Universidade do Minho

Casa da Memória

Plataforma das Artes
Museu e Centro

de incubação

Hotel

Corte Construtivo
esc. 1/35
0m 0.25 1.00m
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internacionalização
da economia

criatividade e
conhecimento

re-desenvolvimento
do norte e vale do ave

tecnologia e
inovação

turismo cultural

CCC
 Guimarães

panorâmica sobre a cidade

Avenida D. Afonso Henriwues

Planta de Localização

0m 150m
N
50m

Da indústria do Têxtil à Indústria da Criatividade e da Engenharia
Os factores de competitividade, hoje exigíveis no mercado global, já não são compatíveis com os processos de

transformação do algodão e produção de tecidos que serviu de motor de desenvolvimento industrial na bacia do

Vale do Ave durante as últimas décadas. Se muitas empresas conseguiram adaptar-se às mudanças, outras não

resistiram e acabaram por fechar portas e despedir os seus operários com consequências ao nível socioeconómico

para a região.

Interessa pois, olhar para estas unidades industriais que ficaram devolutas, e avaliar caso a caso as suas

características e o seu potencial numa lógica integrada e articulada no Património Industrial Têxtil da região do

Vale do Ave.

No contexto das unidades fabris abandonadas, existe o caso de estudo da Fábrica Cavalinho situada na cidade de

Guimarães, que, pela sua localização estratégica e o valor da sua marca, poderá vir a ser a âncora de um “Cluster”

de Indústrias Criativas e de Engenharias associadas à Indústria Têxtil da região do Vale do Ave.

Numa altura em que é muito importante o reforço do investimento empresarial nos sectores produtores de bens e

serviços transacionáveis, importa criar condições para promover actividades intensivas em conhecimento,

investigação e desenvolvimento.

Propomos assim, a revitalização da Fábrica Cavalinho através da implementação de um programa funcional

diversificado que aposte numa mudança de paradigma, em que o valor não está na manufactura mas sim nos

serviços e assente numa estratégia de Internacionalização capaz de renovar a economia do Norte e em particular

da região do Vale do Ave.

Intervir num imóvel que faz parte da memória da Indústria Têxtil, requer uma avaliação do seu valor arquitectónico

e identificar quais os elementos mais significativos que devem ser preservados e salvaguardados como registos de

uma determinada época. Por outro lado, devem também ser questionadas as fases de construção acumulativas,

pois são elementos dissonantes e descaracterizadores do conjunto original da Fábrica Cavalinho.

A tarefa de selecionar os elementos que devem ser demolidos, preservados e construídos de novo, devem ser

ponderados para encontrar um diálogo calibrado entre o antigo e o novo, em que seja perceptível a distinção entre

a identidade da Fábrica e a reconfiguração de alguns elementos com uma linguagem mais contemporânea.

Adequar as instalações existentes a novos programas funcionais, exige perceber os sistemas construtivos, o

dimensionamento, as proporções, os compromissos geométricos com a envolvente urbana e paisagística.

O Cavalinho Creative Center (CCC) oferece uma oportunidade de gerar bens e serviços transacionáveis de valor

acrescentado, num espaço físico recuperado de características industriais e de gestão flexível de usos

permanentes e temporários, do domínio privado ao público num ambiente dinâmico e de convergência onde se

cruzam: espaços de incubação para negócios criativos e inovadores; oficinas; museu têxtil contemporâneo;

restaurante; cafetaria; espaços de fruição, lazer e desporto; business center; lojas; eventos; workshops; co-

working; acções pedagógicas; encontros e formação profissional; projectos tecnológicos e artísticos; residências

temporárias para artistas, investigadores e redes de solidariedade.

O revestimento da nova fachada a Poente, resulta de uma re-interpretação de um padrão inspirado no “Burel”,

tecido artesanal 100% Português. A fachada em policarbonato translúcido e de geometria irregular, pretende filtrar

a luz e criar uma imagem abstrata e contemporânea

cavalinho creative center
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