
As artes em portugal atravessam um momento ambíguo. Se por 
um lado, Guimarães foi palco, no último ano, de um fervoroso epi-
centro de acontecimentos e movimento, por outro, o país assiste a 
um movimento inverso onde imperam cortes orçamentais nas ins-
tituições e onde próprio ministério da cultura foi despromovido a 
secretaria de estado. Enquanto isto acontece, um pouco por todo 
o país várias escolas reabrem depois das intervenções do ‘parque 
escolar’ - a última demonstração de força e investimento público 
na educação dos últimos anos. Este concurso surge num contexto 
particular, como uma oportunidade (quase política) de cruzar 
estas duas realidades. Porquê uma escola das artes?

Depois do investimento realizado em 2012, fica no ar a ideia de 
que será difícil a Guimarães manter a mesma produção cultural 
a médio/longo prazo. Em simultâneo, e depois de se assistir a 
tantas transformações em tão pouco tempo, parecia difícil criar 
naquela antiga fábrica de confecção um programa adequado às 
novas necessidades da cidade.  Após um longo brainstorm sobre 
o desenvolvimento da cidade e o seu contexto actual, a escola 
das artes surgiu como o programa ideal, por possibilitar a trans-
formação do velho volume industrial numa rejuvenescida fábrica 
de produção de artistas. Assim, seria possível dar a Guimarães 
aquilo que ela mais vai precisar de agora em diante: produto-
res de conteúdos para as plataformas criadas. Propõe-se então 
uma escola que engloba várias áreas da produção artística, uma 
escola pouco genérica, um incentivo à criatividade.

escola
das artes

guimarães vs cultura
2012 foi um ano cheio de eventos e investimentos na cultura. Diferentes equipamen-
tos foram pensados para a cidade e a requalificação do espaço público destaca-se 
como um ganho maior. No entanto é difícil manter esta actividade tão constante e 
será necessário um forte empenho para fazer andar todos os investimentos gerados. 
A escola das artes ambiciona ser uma fonte de combustível cultural, uma ‘fábrica’ de 
produção de artistas para a cidade: um exemplo único em Portugal de uma escola 
das artes e para as artes. Com este programa, o edifício pode rentabilizar os equi-
pamentos próximos, em colaborações a diferentes níveis, tirando assim partido de 
todas as novas plataformas de exposição criadas na cidade.

telas em branco
Cada sala é um espaço delimitado por uma parede branca. 
Algumas completamente encerradas, outras cobertas por uma 
camada de policarbonato permitindo a entrada de luz natural, 
outras ainda completamente abertas. Apesar de existir, à par-
tida, uma proposta de organização programática, a mesma pode 
mudar de acordo com o tempo e necessidades da escola. As 
salas convidam à liberdade e variedade de usos, não impondo 
uma solução única. O apelo à criatividade está lançado e é fun-
damental que o próprio projecto não se coloque como entrave 
nas ‘escolhas’ que derivem para manifestações de originalidade.

abstracto vs genérico
Como um cenário de Jaques Tati, os espaços da escola, 
dentro e fora das ‘bolhas’ de programa, pretendem ser uma 
abordagem abstracta a algo que se tornou excessivamente 
genérico: o ensino das artes. No entanto, pensando numa 
escola das artes e para as artes, o objectivo passa por mudar 
o próprio formato físico em que estas são leccionadas, de 
modo a que neste caso o ‘criativo’ ganhe sobre o genérico.

ícone urbano
Bar/cantina como equipamento da escola, 
mas também de acesso público; o único 
elemento ‘novo’ com exposição exterior.

acesso
Entrada secundária para a escola; acesso 
ao bar/cantina, esplanada e miradouro.

administração
Secretaria, gabinetes administrativos, apoio 
a pais e alunos. Relação directa com o átrio.

multiusos
Sala com uma estrutura e iluminação adequadas à 
prática de eventos de grande dimensão e que exijam 
condições técnicas e espaciais muito específicas.

fachada
As reentrâncias na fachada são fechadas, encer-
rando o edifício para a rua. Em oposição todas as 
janelas a poente são abertas.

cidade
Miradouro público com vista única sobre 
o centro histórico de Guimarães.

janelas
Com a demolição dos anexos 
e acrescentos abrem-se mais 
janelas a poente.

estrutura/esqueleto
Ao demolir os pequenos compartimen-
tos interiores o esqueleto estrutural fica 
exposto, marcando o ritmo do edifício.

átrio
Associado à entrada principal do edifício, serve 
de recepção à escola com bar, loja e esplanada 
interior. Tem ligação directa aos diferentes pisos, 
administração e biblioteca.

acessos verticais
Dado que os anteriores acessos verticais não 
poderiam ser utilizados, dois novos pontos com 
escadas e elevador são colocados de modo a corre-
sponder às necessidades e regulamentos actuais.

recreio
Esplanada do bar e ponto de encontro de alunos. 
Varanda com vistas sobre o vale e sobre a antiga 
zona industrial.

desenho e fotografia
Salas de desenho com boa iluminação natural e 
salas de fotografia com luz artificial controlada.

acesso
Entrada secundária para a escola; 
acesso à passagem central, edifício 
poente e sala multiusos.

biblioteca
Espaço amplo, de pé direito elevado e com 
acesso vertical directo ao átrio, localizado 
numa zona recatada do edifício.

representação
Salas de representação, caracterização e cenografia.

dança
Salas de ballet, estúdios de dança e ginásio. 

música
Pequena sala de orquestra, salas de ensaio indi-
viduais e estúdios de gravação.

limites
Assumindo o bosque como limite natural do terreno, 
diluí-se o seu contorno com a vegetação existente.

oficinas
O edifício principal contém as ‘salas de aula’; o 
edifício secundário inclui as oficinas.

entrada
Entrada principal tirando partido da antiga ‘porta’ 
da fábrica de confecções.

circulação e apropriação
Os espaços entre as salas funcionam como telas em branco: podem 
ser usados de diferentes maneiras e o objectivo é que sejam apro-
priados livremente como espaços de estar, circulação, exposição ou 
manifestação (de ideias ou ideais), ou mesmo extensão das próprias 
salas de trabalho. Estes lugares são o ponto de encontro e troca de 
ideias da escola. Funcionam como um recreio diluído entre as salas.

escala 1:500
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valorização das relações
A circulação entre os diferentes programas, potenciada pela 
generosa área, incentiva ao diálogo e à troca de ideias entre 
alunos. Da mesma forma que a Moryiama House, do arquitecto 
japonês Ryue Nishizawa, valoriza as relações entre os vizinhos 
e cria diferentes níveis de contacto, as bolhas de programa 
provocam encontros e mostras de trabalhos de um modo quase 
informal ou acidental. Essa possibilidade de cruzamentos é 
uma valorização para os alunos e, em limite, para a escola.

piso 3 - recreio/esplanada
O piso funciona como uma varanda sobre a cidade. O bar/cantina é o programa que establece 
as relações entre a plataforma e os utilizadores, funcionando para a escola e também para o 
público. O acesso faz-se pelo topo sul, e pode ser usado como entrada secundária para a escola.

piso 2 - aulas teóricas
Este piso concentra as salas de aulas convencionais. A circulação acontece entre os volumes 
e as diferentes salas podem receber uma, duas ou três turmas. Arrumos, sanitários e salas de 
trabalho aparecem entre as bolhas maiores como programas complementares.

piso 1 - recepção/administração
Um piso público e de serviços. Bar, loja, papelaria, associação de estudantes, enfermaria, apoio a 
pais, salas de funcionários e administração. A entrada acontece no topo norte, pela antiga porta 
da confecção. O átrio localiza-se no espaço com melhor iluminação natural e permite uma dis-
tribuição sequencial e lógica aos vários programas: a proximidade do átrio sugere uma gradação.  

piso 0 - aulas práticas
Este piso abrange os dois edifícios. O principal recebe as salas de dança, música e teatro, e a 
biblioteca localizada num ponto mais isolado e a uma cota inferior. O segundo edíficio recebe 
todas as oficinas, salas de fotografia e desenho, culminando com a sala multiusos. Neste piso 
acontecem as aulas práticas directamente relacionadas com as práticas artísticas.
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nova relação com a cidade
A proposta baseia-se na ideia de que o edifício deve manter a 
sua identidade industrial intacta, dado que se mantém enqua-
drado na zona industrial, mas ao mesmo tempo deve mostrar-
-se e interagir com a cidade. Neste contexto, a única inter-
venção significativa e claramente visível do exterior é o bar/
cantina na cobertura. Este objecto, que apesar de ser parte 
da escola pode ser usado por qualquer pessoa que passe na 
rua, transforma a cobertura num miradouro público e como tal 
transcende o seu uso para além dos regulares utilizadores da 
escola. A cobertura funciona assim como uma plataforma de 
relação directa entre o edifício e a cidade.

espaço longitudinal
Com pisos com medidas que chegam 160 metros de comprimento e 27 de profundidade, a per-
cepção dos espaços está muito condicionada pela forte longitudinalidade do edifício. Nesse 
sentido, a organização dos pisos foi pensada segundo os dois eixos: no eixo menor a priori-
dade foi dada à relação dos programas com as janelas e consequente iluminação natural; 
segundo o eixo maior organizam-se os programas de acordo com as suas relações de funções. 

anti-formatação
Num momento em que o investimento na cultura é o mais 
baixo de sempre, a educação pode ter um papel decisivo no 
desenvolvimento da criatividade. A proposta parte do princípio 
base de que um modelo diferente, não formatador, pode 
incentivar os alunos a ‘pensarem fora da caixa’, começando 
pelo uso de espaços novos e diferentes do convencional.

piso 3 - esplanada/ recreio
área total: 3108m2 
área exterior: 2557m2 (82%)
área interior: 551m2 (18%)

piso 2 - aulas teóricas
área total: 3108m2 
área de circulação: 2089m2 (67%)
área de programas: 1019m2 (33%)

piso 1 - recepção administração
área total: 4284m2 
área de circulação: 3030m2 (71%)
área de programas: 1254m2 (29%)

piso 0 - oficinas + multiusos
área total: 3179m2 
área de circulação: 1767m2 (56%)
área de programas: 1412m2 (44%)

piso 0 - aulas práticas + biblioteca
área total: 4116m2 
área de circulação: 1889m2 (46%)
área de programas: 2227m2 (54%)

total do edifício
área total: 17795m2 
área de circulação: 11330m2 (64%)
área de programas: 6465m2 (36%)

áreas
O princípio base para a distribuição e repartição de 
áreas do programa assenta na ideia de que o espaço 
‘público’ (de circulação) é o verdadeiro ponto de encon-
tro e partilha de ideias. Como tal, de modo a exponen-
ciar essa troca, os vários pisos reflectem a importância 
dos pontos de encontro na sua percentagem global. 
Aceitando estes espaços como plataformas de diálogo e 
até divisões polivalentes, foi atribuído em cada piso um 
mínimo de 50% da área total aos espaços públicos.

biblioteca
A biblioteca aproveita o espaço interior de maior pé-direito do 
edifício principal. Com uma linha de limite que a encerra, ela 
pretende criar uma ambiente calmo e silencioso, com o mobi-
liário distribuído entre a estrutura do edifício e os pequenos 
programas que lhe estão directamente relacionados.
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primeiro momento: tectónica
Para clarificar a estrutura inicial da fábrica, várias correcções são 
realizadas no esqueleto do edifício. As demolições dos diversos 
elementos menores redefinem os acessos, os alçados, mas acima 
de tudo, esclarecem a percepção dos grandes espaços de cada piso 
e colocam em evidência a estrutura industrial. Assim é possível 
perceber a verdadeira escala dos espaços interiores. Este momento 
caracteriza-se pela sua durabilidade e aspecto tectónico.

segundo momento: abstracção
Depois de definidos os espaços da fábrica (quer nos seus limites, 
quer na sua estrutura) novos elementos leves são posicionados, 
suportando os programas definidos previamente. Neste momento, 
a intervenção caracteriza-se pelas acções leves, abstractas e 
sem fortes alterações no seu suporte (estutura inicial). Este é um 
momento mais efémero, móvel e polivalente.

ponto de partida
O edifício existente funciona como um conjunto de grandes han-
gares marcados, pontualmente, por pequenos compartimentos ou 
planos de tijolo. Apesar desta leitura do edifício transformado com o 
tempo, a grande massa está descaracterizada por estes elementos.

processo
O processo não foi linear. Depois de vários testes de possibilidades de orga-
nizações espaciais a escolha recaiu sobre um modelo de volumes livres no 
espaço. Ainda que existisse uma ideia formal base para os espaços preten-
didos, a distribuição dos programas e consequente organização espacial foi 
um processo longo de avanços e recuos. Começando pela definição de um 
programa ajustado ao edifício, foi esboçada uma primeira distribuição de 
áreas e, partindo desse primeiro rascunho, as peças começaram a mover-
-se. Ao longo de 4 meses as alterações foram sucedendo-se.

tectónica, abstracção, programação
Conceptualmente, a proposta divide-se em três momentos. Como 
ponto de partida o edifício existente é compreendido como um 
conjunto de grandes hangares interrompidos pontualmente por 
pequenos compartimentos ou planos de tijolo. Ainda que o edifício 
seja visto como uma grande massa não é possível dissociar a frag-
mentação e desorganização que estes elementos acrescentam na 
sua leitura interior.  O primeiro momento de intervenção define-se 
pela análise do aspecto tectónico e concreto do edifício, através 
de diversas correcções no esqueleto. Com as demolições de vários 
compartimentos e elementos menores, redefinem-se os acessos, 
os alçados e, acima de tudo, a percepção dos grandes espaços que 
determinam cada piso. Ao salientar-se a estrutura industrial, o 
resultado é a clarificação da escala dos espaços interiores.  Num 
segundo momento, com os espaços interiores já claramente defi-
nidos (quer nos seus limites, quer na sua estrutura) vários ele-
mentos leves são posicionados. Se a primeira fase da intervençao 
lida com o aspecto tectónico do edifício, a segunda compromete-
-se com o leve e o abstracto: a definição dos espaços que recebem 
o programa. Se o primeiro momento se caracteriza pelo carácter 
definitivo, o segundo é móvel, polivalente e, em limite, temporário.  
O terceiro momento prende-se com uma ideia de futuro: depen-
dendo do seu programa, esta nova estrutura tanto pode adaptar-
-se a uma escola como a algo mais. O conceito da proposta aceita 
que a escola, pensada inicialmente, deixe de o ser para dar lugar a 
um edifício de escritórios, de habitação ou outro progama que lhe 
seja ajustável. Assim, entende-se que a nova intervenção, adi-
cionada ao espaço da fábrica, não pretenda apenas integrar-se e 
diluir-se na estrutura da mesma, mas também definir-se pela sua 
individualidade, como intervenção feita sobre um esqueleto inicial. 
O primeiro layer é definitvo, o segundo não.

recepção
Definiu-se a entrada principal no topo norte do edifício. Tirando 
partido do amplo espaço livre de estrutura, colocou-se o bar, 
recepção e programas associados (loja, papelaria, acessos 
verticais) numa relação próxima com a ‘porta’ da antiga confecc-
ção. Analizando o alçado da rua, a ‘porta’ apresenta-se como a 
escolha óbvia para definir o acesso principal. A esplanada do bar, 
que pode ser também um amplo espaço polivalente, beneficia da 
forte iluminação natural que a cobertura actual possibilita.

jardim interior
Entre o carácter industrial e pesado do edifício e o elevado 
grau de abstracção das bolhas de programa, procurou-se que 
os espaços de circulação adquirissem um carácter acolhedor. 
Tendo como referência o projecto da House A do arquitecto 
japonês Ryue Nishizawa, introduziram-se diferentes tipos de 
vegetação doméstica (em pequenos vasos) tentando assim 
aproximar os corredores de uma ideia mais familiar de conforto.

processo/opções
Durante o processo do projecto diferentes opções de 
organização espacial foram testadas. Após a defini-
ção do programa, que serviu como ponto de partida 
à discussão, diferentes modelos foram testados. Ao 
longo do brainstorm algumas hipóteses foram sendo 
postas de parte e outras ganhando força. A hipótese 
final é uma evolução de várias ideias cruzadas.

espaço multiusos
No topo sul do edifício poente está posicionado o espaço 
multiusos. Desfiles de moda, exposições de fim de ano 
ou concertos de música poderiam ser alguns exemplos 
de eventos regulares. Sabendo que todos os espaços de 
circulação da proposta se revelam como polivalentes, esta 
sala foi colocada num espaço livre de estrutura, com boa 
iluminação natural e artificial de modo a poder comportar 
eventos com maiores necessidades espaciais ou técnicas. É 
a maior divisão da proposta, em planta e pé-direito.

escala 1:4000

escala 1:4000

escala 1:1000 escala 1:1000 escala 1:1000

3/4

desafios urbanos 2012



oficinas
Aproveitando o facto do segundo edifício se encontrar ‘iso-
lado’ do volume principal, colocaram-se todos os programas 
de oficinas e maquinarias (salas de carpintaria, serralharia, 
joalharia, etc) dispersos de forma lógica e sequencial ao 
longo do amplo espaço aberto. Tirando partido da boa ilumi-
nação natural, salas de desenho preenchem o topo norte. O 
espaço multiusos fecha o volume a sul.

orçamento
Para o cálculo do orçamento foi considerado um valor base por 
metro quadrado, calculado por comparação com outras obras 
de intervenção em edifícios industriais da mesma escala. 

A proposta propõe uma série de pequenas demolições, sempre 
de elementos menores e nunca estruturais. As ‘correcções’ são 
realizadas em materiais também eles industriais (microbetão, 
telas acústicas, argamassas e tintas) que são já de si econó-
micos e vêem-se rentabilizados ao máximo na sua aplicação 
dadas as elevadas dimensões do edifício. Ao mesmo tempo, a 
colocação das bolhas de programa assenta quase exclusiva-
mente na repetição do sistema de gesso cartonado, podendo 
as mesmas ser facilmente desmontadas posteriormente. As 
únicas excepções, mas que acabam por ser menores no total 
da obra, seriam as novas caixas de escadas e elevadores, bem 
como o bar na cobertura.

Sendo assim, o custo estimado é de 250€/m2, o que prevê um 
custo total da obra de 4.250.000€. Este custo pode ser amor-
tizado em 14 anos com uma renda mensal de 25.000€, valor 
esse que é bastante baixo para o tipo de programa proposto 
(escola). Tendo em conta que um dos objectivos da proposta 
seria garantir uma intervenção com um preço competitivo, 
aumentando assim a rentabilidade do investimento, este é um 
número que preenche essa condição.

patrocinadores
As soluções construtivas adoptadas no projecto procuraram 
enquadrar com a maior lógica e sentido de oportunidade os 
materiais e produtos dos patrocinadores do concurso. Sabendo 
que faria sentido a utilização repetida destes materiais, em 
cada um dos casos foram sempre utilizados revestimentos ou 
pormenores que se repetem muitas vezes ou em grandes áreas. 
Dentro das hipóteses apresentadas, e tendo em conta o con-
ceito do próprio projecto, entendeu-se utilizar do patrocinador 
CS – Coelho da Silva as ‘telhas Canudo CS’, para o revestimento 
do bar/restaurante localizado na cobertura da fábrica. Esta 
opção procurou criar um elemento icónico e distinto das outras 
bolhas interiores, dada a sua excepcionalidade, e em simul-
tâneo uma referência à própria cidade de Guimarães no modo 
como são revestidas as empenas de alguns dos pisos superio-
res dos edifícios da cidade. Da empresa Margres foram utiliza-
das algumas das soluções de pavimentos para espaços especí-
ficos da escola, como o bar, as salas de dança ou o restaurante. 
A escolha do material recaiu sobre o pavimento ‘Kerlite – White’, 
dado que se pretendeu acentuar o lado abstracto da interven-
ção e como tal o acabamento branco meio brilho seria o mais 
apropriado. Por fim, da empresa Sá Castro seriam utilizadas 
soluções de maior detalhe das portas interiores, soluções essas 
que se repetem inúmeras vezes, como as ‘dobradiças mod. 430’, 
‘fechaduras mod. 20-ACN’ e os ‘puxadores mod. 090G’.

execução: industrial + abstracto
Toda a proposta vive do contraste entre os dois momentos de 
intervenção: a aceitação da fábrica como elemento pesado 
e tectónico como suporte do programa e a colocação de 
elementos leves e abstractos como definidores de acções e 
comportamentos. Para o primeiro momento a abordagem é 
industrial, incluindo a escolha dos materiais: argamassas nas 
paredes e tectos e microbetão polido nos pavimentos corri-
gem todas as superfícies. Por outro lado, a abordagem nas 
bolhas de programa é entendida como leve e quase delicada 
no contacto com a antiga fábrica, sem criar qualquer destrui-
ção/alterção na estrutura. O contraste é uma opção delibe-
rada e resulta num incentivo à criatividade dos alunos e num 
convite às diferentes apropriações espaciais.

telha(s)
Ao passear pelo centro de Guimarães é frequente encontrar pequenas 
empenas de edifícios revestidas de telha. Compreendendo a opção 
generalizada na cidade, optou-se por revestir o novo volume da cober-
tura no mesmo material. Criando uma relação urbana, mas ao mesmo 
tempo mantendo o desejado grau de abstracção, o bar/cantina (a única 
nova construção no exterior) assume um certo valor icónico. Revestindo 
todas as suas faces com telha branca o volume é assim mais um bolha 
abstracta, mas em relação tectónica com a cidade real que o rodeia.

luz natural vs luz artificial
Aceitando que o edifício principal seria demasiado profundo para ser iluminado naturalmente sem sofrer 
grandes transformações, optou-se pela iluminação artificial como solução generalizada. Uma grelha 
regular de lâmpadas halogenadas iluminaria todo o interior. Aliadas à utilização de microbetão polido e cor 
branca nas paredes e bolhas, proporcionariam ainda mais luz ao interior por via do reflexo das superfícies. 
Em oposição, o segundo edifício vê a sua cobertura metálica substituída por uma placagem de policarbon-
ato, em que a luz natural é filtrada pelo material e distribuída homogeneamente por todo o espaço.

bolha ‘aberta’
parede em gesso cartonado;
cobertura em policarbonato

bolha ‘fechada’
parede em gesso cartonado;
cobertura gesso cartonado

espaço(s) de circulação
Mais do que uma escola pretende-se uma plataforma de diálogo e partilha de opi-
niões. Neste sentido, os espaços entre os programas ganham tanta ou mais rele-
vância que os programas encerrados. Estes ‘negativos’ servem como lounge, zonas 
de exposição ou mesmo espaços performativos, qualificando o pesado volume 
industrial. O dinamismo da educação, como o dinamismo dos alunos, reflectir-se-ia 
na utilização destes lugares. No edifício principal, a poente, abre-se o alçado para 
a incrível vista e cria-se assim uma fonte de luz no interior.

placa de gesso cartonado - 15 mm

calha de suporte do gesso cartonado

lã de rocha

perfil metálico tubular

argamassa de reboco interior

reboco exterior hidrófugo

microbetão fibro-reforçado

betão

betão leve com EPS 80mm

isolamento acústico - 3 mm

placa de gesso cartonado - 15 mm

calha de suporte do gesso cartonado

lã de rocha - isolamento térmico e acústico 

cantoneira L

isolamento térmico - roofmate

telha de remate

grampo de suporte de ripa

membrana ventilada

grampo em inox

ripamento

laje aligeirada

caibros

pendural 

placa de gesso cartonado - 15 mm

placa de gesso cartonado - 15 mm

tela de impermeabilização

telha canudo branca

tela de impermeabilização

isolamento térmico - wallmate

grampo de suporte de ripa

ripamento

caibros

telha canudo branca

tijolo

lã de rocha

calha de suporte do gesso cartonado

perfil metálico de remate

caixa de ar

placa de policarbonato opalino
2100x8000x10mm

perfil U em policarbonato

perfil H em policarbonato

escala 1:100

escala 1:20

escala 1:20
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