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Guimaraes uma cidade criativa

   Uma cidade onde a necessidade de 

conhecimento é essencial para o quatidiano, 

onde qualquer conversa inspira o desenvolvimento.

Esta foi a macro ideia para este projecto, ou seja, criar um meio para 

que esta realidade começe a surgir no centro de uma cidade conhe-

cida como o berço de Portugal, qual melhor local para criar uma 

nova ideia da cultura que existe e que é de grande profundidade na 

nossa sociedade.

Aqui nasce o Museu Criativo
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Uma cidade onde a necessidade de 

conhecimento é essencial para o quatidiano, 

onde qualquer conversa inspira o desenvolvimento.

Esta foi a macro ideia para este projecto, ou seja, criar um meio para 

-

cida como o berço de Portugal, qual melhor local para criar uma 

nova ideia da cultura que existe e que é de grande profundidade na 

nossa sociedade.

Aqui nasce o Museu Criativo

Museu criativo

   O museu criativo cria o mecanismo e o meio 

para que o desenvolvimento do futuro 

advenha da inspiração nas práticas do passado, 

possibilitando assim a aproximação destas distintas realidades 

repleta de novas oportunidade inexploradas.

Aqui surge a possibilidade de se criar  algo novo, profunda-

mente ligado à nossa cultura, e à cultura local, impelindo a 

cidade para um novo desenvolvimento.

Um desenvolvimento Criativo

   Este é um espaço especialmente concebido para as 

prá

Aqui surge a oportunidade para aqueles que desejem aprender 
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O museu criativo cria o mecanismo e o meio 

para que o desenvolvimento do futuro 

advenha da inspiração nas práticas do passado, 

possibilitando assim a aproximação destas distintas realidades 

repleta de novas oportunidade inexploradas.

Aqui surge a possibilidade de se criar  algo novo, profunda-

mente ligado à nossa cultura, e à cultura local, impelindo a 

cidade para um novo desenvolvimento.

Um desenvolvimento Criativo

industrias criativas artesanais

   Este é um espaço especialmente concebido para 

as práticas do artesanato, com espaços de trabalho reparti-

dos por temáticas onde cada artesão pode expor as suas 

obras cativando o olhar daqueles que visitam o museu.

Aqui surge a oportunidade para aqueles que desejem apren-

der esta artes, a de serem ensinados pelos seus mestres. 

industrias criativas

Aqueles que procuram criar uma carreira, têm um lugar 

reservado no museu criativo, com espaços para encubadoras 

de indústrias criativas. Aqui os novos empreendedores tem a 

oportunidade de establecer o seu espaço num ambiente 

bastante social onde todos podem trabalhar e interagir uns 

com os outros.

restaurante cinemateca

O restaurante cinemateca surge como uma oportunidade de 

aproxmar ainda mais a população da cidade à cultura, com a 

exibição de filmes de autores portugueses. Para além disto surge 

ainda a oportunidade para cineastas amadores de mostrarem as 

suas películas.

Aqui establece-se grande parte da 

programática do complexo criativo, 

compondo-se pelas indústrias 

criativas artesanais e as indústrias 

criativas, espaço de exposições para 

as indústrias, restaurante cin-

emateca e ainda habitações.

Neste piso surge um espaço 

interessante, o museu da indústria 

misturado com a incubadora de 

indústrias criativas, isto acontece 

por um simples facto o de mostrar 

como as empresas podem ter sucesso 

pois encontra-se exposta a história 

da fábrica do cavalinho. Temos 

ainda um espaço para o restaurante 

cinemateca
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reservado no museu criativo, com espaços para encubadoras 

de indústrias criativas. Aqui os novos empreendedores tem a 

exibição de filmes de autores portugueses. Para além disto surge 

mobiliario criativo

O mobiliário presenta nas indústrias criativas foi criado de modo a favorecer o contacto 

entre os empreendedores criativos, procurando-se criar espaços neste mobiliário que 

satisfizessem as necessidades individuais e de grupos. Para além disto são ainda criadas 

estantes baseadas nas caixas do tecido aproveitando assim elementos locais. Estes elementos 

seguem o mesmo princípio de todo o edifício, de que o utilizador molda o espaço.

Na cobertura do edifício do edifício desenvolvem se 

espaços relativos à temática do lazer, com um café 

concerto que se estende para o exterior criando um 

espaço de esplanada, no espaço de contemplação, 

tomando assim partido de uma paisagem sobre a 

cidade histórica. Para além disto neste espaço 

podemos ainda assistir ao desenrolar de diversos 

concertos amadores.

No piso de entrada é onde encontramos o espaço de 

museu do artesanato, com um espaço onde se pode 

ver a história do artesanato da região, que nos leva 

também ao piso da cobertura.

Temos ainda um espaço polivalente onde podem ser 

expostos trabalhos, desenvolvidas conferências, 

workshops, tudo o que possa encontrar-se relacio-

nado com as indústrias criativas.

Temos ainda uma vista do espaço de exposições das 

indústrias criativas, vistas de uma posição de 

destaque a partir do foyer.
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