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ABSTRACT:

As problemáticas sociais resultantes do gradual aumento da esperança de vida e a consequente elevação do nível de envelhecimento da sociedade portuguesa, constituem o mote gerador do conceito a que obedece esta proposta

de equipamento.

O Município de Guimarães, não obstante de ter beneficiado de uma verdadeira revolução social pela introdução da vasta população estudantil estruturado numa excelente rede de equipamentos da mais diversa natureza, não deixa,

em nossa opinião, de reflectir em alguns campos, alguma sectorização quanto ao universo dos seus utentes.

O conceito consubstanciado na proposta de intervenção arquitectónica que se apresenta, baseia-se num princípio construtivo de regeneração do edificado, vocacionado a antiga unidade industrial para um novo e dinâmico papel na

produção de formas de convívio, partilha e troca de experiências humanas, independente do nível etário dos seus actores.

Trata-se da criação de um FORUM INTERGERACIONAL.

A proposta consiste na construção de um centro que proporcione a coexistência de crianças, jovens, adultos, independentemente da sua actividade e formação, em programas diversificados com actividades de cariz social, cultural,

económico, desportivo e terapêutico.

Este complexo intergeracional, concilia a presença em sectores autónomos de diversos equipamentos:

1. Unidades de alojamento temporário;

2. Centro de Dia;

3. Universidade Sénior;

4. ATL - Unidade de apoio a actividades de tempos livres;

5. Centro desportivo e de lazer;

6. Unidade de medicina física e reabilitação;

7. Espaços de convívio;

8. Espaços comerciais

Em suma, um programa que se molda às necessidades da sociedade.

 As unidades de alojamento estão agrupadas e  implantadas no 2º piso . Correspondem a tipologias que variam entre o T0 e T2, totalizando 17 unidades. Destinam-se a arrendamento temporário, em que a população alvo poderá

ser constituída por estudantes em período lectivo, jovens que se encontrem em instituições de acolhimento na sua transição para a vida adulta ou pessoas com necessidades temporária domiciliário, nomeadamente em processo de

reabilitação física.

Os mesmos apartamentos, devido ao seu carácter temporário de alojamento, poderão ainda funcionar como Hostel durante o Verão.

O centro de dia  caracteriza-se por espaços informais localizados preferencialmente no piso 1 e R/Chão, associando-se directamente ao sector designado por Universidade Sénior. Mais do que um centro de dia é um centro de

convívio onde as pessoas podem circular acedendo a todos os serviços existente no edifício.

A a universidade sénior , situada no piso 1, é um equipamento vocacionado para a formação em período pós actividade profissional que poderá polarizar recursos humanos capazes de apoiar a formação de grupos etários

diversificados. Este espaço pode também funcionar como salas de estudo, servindo os estudantes que ocupam os apartamentos do piso de cima. Este uso permite dinamizar o edifício não só de dia como de noite.

O ATL afirma-se como uma unidade de apoio a actividades de tempos livres reservada aos mais novos. Localizado no piso r/chão, este ATL pode relacionar-se com o programa do centro de dia, proporcionando a troca e partilha de

experiências pretendido num centro intergeracional. Este espaço proporciona experiências que contribuem para o crescimento dos seus utentes mais jovens enquanto pessoas, satisfazendo necessidades de ordem física, afectiva,

intelectual e social. Agregado a este espaço existirá um espaço exterior relvado amplo, apropriado a actividades ao ar livre, jogos, e um playground.

Tirando partido da sua localização, surge também um espaço desportivo e de lazer . Indiferenciado nos níveis etários que abrange, este equipamento é adequado à oferta de serviços proporcionada pelo complexo intergeracional,

apoiando directamentente os seus utentes, de forma complementar, e apresentando-se também como alternativa na cidade. Este espaço relaciona-se e interage com o espaço terapêutico destinado à medicina física e de reabilitação.

Localizada no piso 1 do edifício, a unidade de medicina física e de reabilitação  visa apoiar a diversidade de utentes que podem circular neste Fórum.

Os espaços de convívio assentam num espaço de circulação linear ao longo de todo o edifício e de um hall de distribuição, apoiado num espaço de estar, situado a meio do complexo que se repete ao longo de todos os pisos do

mesmo e se associará à sua circulação vertical.

Os espaços comerciais propostos, localizados no r/chão e 1ºpiso, prestam serviços directos aos utentes do edifício, como por exemplo, quiosque, cabeleireiro, esteticista, podologista...

Com este projecto procura-se atingir objectivos imediatos na resolução de problemáticas face à inexistência de infra-estruturas destas na cidade e promover a relação entre diferentes faixas etárias e seu envolvimento na vida cívica,

mas também objectivos a longo prazo, no desenvolvimento de dinâmicas socioeconómicas, empresariais e comerciais, como reacção directa à revitalização do fluxo urbano e à valorização e atractividade da área em estudo.

Devido à sua localização, o imóvel, apoiado por diversos serviços de carácter cultural e infra-estruturas turísticas, é propício a uma boa adesão e utilização por parte da sociedade vimaranense. É também um espaço que aproxima o

momento de chegada à cidade, seja ele rodoviário (entrada Sul) ou ferroviário (Estação CP), ao seu característico centro histórico, diluindo-se durante esse trajecto na dinâmica do projecto CAMP URBIS, que procura promover e

requalificar a zona de Couros e respectivas fábricas, reabilitando-as com programas de carácter social.

 Por outro lado fortalece um espaço de convívio cultural de referência, o Centro Cultural Vila Flor, marcante na cidade, e sua ligação ao centro, tornando esta área e respectivo percurso mais atractivo. Em suma o imóvel remata e

redesenha um espaço consolidando novos fluxos que influenciarão o crescimento da cidade. O “centro histórico” conhecido pela sua eloquência e vivacidade alastrar-se-á e emprenhar-se-á por toda a cidade de um modo contínuo,

unificando o que actualmente é fragmentado.

Partindo do princípio de reinvenção e requalificação, procurou-se tirar proveito da maior parte do imóvel pré-existentes, dentro dos óbvios condicionalismos físico-espaciais do local, e sua configuração marcante, característica da

zona em que se encontra.

A estrutura funcional proposta permite simultâneamente adequar este equipamento à necessária sustentabilidade económico-financeira da sua gestão.

Qualquer um dos sectores, salvaguardando a sua identidade e autonomia de funcionamento concorrem para um sistema de gestão integrada, simultâneamente capaz de configurar num centro de recursos gerador de proveitos

necessários à sua sustentabilidade, enquanto negócio.
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4. UNIVERSIDADE SÉNIOR/ CENTRO DE FORMAÇÕES : 4.2 Recepção | 4.3 Secretariado | 4.4 Gabinete administrativo| 4.5 Sala de reuniões | 4.6 Sala p/ grupos de 10 pessoas |  4.7 Sala p/ grupos >30 pessoas | 4.8 Sala  p/ grupos <20 pessoas | 4.9 wc

8. ÁREA ADMINISTRATIVA : 8.1 Secretariado | 8.2 Gabinete administrativo | 8.3 Sala de Reuniões | 8.4 wc

6. BAR: 6.1 Copa

7. CENTRO FISIOTERAPÊUTICO: 7.1 Recepção | 7.2 Gabinete médico | 7.3 Sala de tratamentos | 7.4 Sala técnica de preparação | 7.5 Cinesioterapia Respiratória | 7.6 Terapia da Fala | 7.7 Balneários | 7.8 Ginásio Fisioterapêutico

5. ESPAÇO COMERCIAL

186.90 186.90

7. CENTRO FISIOTERAPÊUTICO4. UNIVERSIDADE SÉNIOR / CENTRO DE FORMAÇÕES

8. ÁREA ADMINISTRATIVA
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1. ÁREA TÉCNICA : 1.1 Sala de pessoal | 1.2 Balneários de pessoal 2. ATL : 2.1 Recepção | 2.2 Gabinete de apoio | 2.3 Sala de actividades | 2.4 Sala polivalente | 2.5 wc | 2.6 Playground

3.6 Ginásio : 3.6.1 Sala de musculação e cardio ; 3.6.2 Sala de aulas de grupo

4. UNIVERSIDADE SÉNIOR/ CENTRO DE FORMAÇÕES : 4.2 Recepção | 4.3 Secretariado | 4.4 Gabinete administrativo| 4.5 Sala de reuniões | 4.6 Sala p/ grupos de 10 pessoas |  4.7 Sala p/ grupos >30 pessoas | 4.8 Sala  p/ grupos <20 pessoas | 4.9 wc

5. ESPAÇO COMERCIAL4. UNIVERSIDADE SÉNIOR: 4.1 Auditório 6. BAR: 6.1 Copa

3. CENTRO DESPORTIVO : 3.1 Recepção | 3.2 Gabinete de apoio | 3.3 Balneário feminino | 3.4 Balneário com cabines rotativas | 3.5 Balneário Masculino

| 3.7 Piscina e Spa
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FOTOMONTAGEM - VISTA NASCENTE
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PLANTA DO PISO -1

PERFIL - A PERFIL - B

0 5 10 15 m

0 5 10 15 m

0 5 10 15 m0 5 10 15 m

3/4



GEODRENO
BRITA

PLACAGEM DE  GRANITO

GUARDA EM INOX
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PEÇA EXISTENTE EM BETÃO APARENTE

BETONILHA

RUFO EM ZINCO

TELHA DE FACHADA TIPO "CS" Mod. "PLASMA"
RIPA METÁLICA TIPO "ÓMEGA"

TELHA DE LIGAÇÃO TIPO "CS" Mod. "PLASMA"

REVESTIMENTO EM ZINCO

DECK EM MADEIRA IPÊ

TELA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PVC
ISOLAMENTO TÉRMICO

CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO C/ RUPTURA TÉRMICA

CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO C/ RUPTURA TÉRMICA

TECTO FALSO EM GESSO CARTONADO

MOSAICO EM GRÊS PORCELÂNICO TIPO "MARGRES"

ZINCO "SISTEMA CAMARINHA"

REVESTIMENTO TIPO "CAPOTTO"

PERFIL - C
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0 1 4 m2 3


	Painel_1-4
	Painel_2-4
	Painel_3-4
	Painel_4-4

