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ORTOFOTOGRAMA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

CROQUI VIRTUAL

Guimarães, cidade berço de Portugal, reflexo da passagem do 
tempo, caracteriza-se pela união dos seus habitantes e pelo seu 
orgulho em serem Vimaranenses. Trata-se de uma cidade dinâmica 
em constante movimento, e tem estado em foco  internacional, 
ultimamente devido a ser  palco de inúmeros eventos: cidade 
europeia da cultura (2012), cidade europeia do desporto (2013), etc. 

Após considerações pragmáticas 
surge a necessidade não só de criar um edifício,
como também criar um momento de pausa, numa das 
avenidas mais carismáticas da Cidade. Assim tem-se como 
assumido que a nossa proposta de intervenção urbana passa não 
só pela criação de edificio, mas sobretudo pela devolução á malha citadina 
e ao público em geral de um espaço que já cumpriu outrora o seu dever para com
a sociedade, sendo espaço de acolhimento da Fabrica Cavalinho, abrindo-se assim a 
novos horizontes e possiveis realidades. 

Esta praça funcionará como percurso, uma passerele sobre, sob e em volta do próprio edificado
de várias valências assegurando a continuidade, conectividade e complementaridade dos espaços, em termos 
do seu desenho dos possiveis usos e atividades a albergar, sendo para tal criadas condições para que os espaços 
públicos sejam espaços de convívio e troca de experiências entre diversas pessoas, promovendo um sentimento de 
pertença a uma comunidade alargada, quer populaçional quer por instituições sociais e culturais e fomentar uma 
utilização regular e viável deste novo espaços público que sem margem para dúvidas traria uma desenvoltura 
sócio-económica avultada a uma zona tão rica da Cidade, porém atualmente esquecida.
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REPRESENTAÇÃO VIRTUAL - VISTA SOBRE A ALAMEDA DA AV. D. AFONSO HENRIQUES
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ORGANOGRAMA  DE PERCURSOS  PROPOSTOS

ORGANOGRAMA  PROGRAMÁTICO FUNCIONAL

REPRESENTAÇÃO DE MAQUETE 

REPRESENTAÇÃO DE MAQUETE 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO PROGRAMA

REPRESENTAÇÃO DE MAQUETE 

REPRESENTAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DA VOLUMETRIA FINAL

VOLUMETRIA RESULTANTE 

VOLUMETRIA RESULTANTE E ANOTAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO

SEGMENTAÇÃO E ANOTAÇÕES DA MOVIMENTAÇÃO DA VOLUMETRIA 

CONCETUALIZAÇÃO DA FORMA 
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IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA 

PLANTA  - Cota 187m

PLANTA  - Cota 193m

PLANTA  - Cota 196m

REPRESENTAÇÃO VIRTUAL - VISTA DE APROXIMAÇÃO PELA AV. D. AFONSO HENRIQUES

ALÇADO DA PROPOSTA PELA AV. D. AFONSO HENRIQUES

REPRESENTAÇÃO VIRTUAL - VISTA DE APROXIMAÇÃO PELA AV. D. AFONSO HENRIQUES (SENTIDO INVERSO AO TRANSITO)
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Pormenor 1 (Esc 1:20) Pormenor 2 (Esc 1:20)

Pormenor 3 (Esc 1:20) Pormenor 4 (Esc 1:20)

CORTE LONGITUDINAL DA PROPOSTA

PORMENOR TÉCNICO DE FACHADA DA TORRE 
(Esc 1:100)

ESTUDO VIRTUAL DE ILUMINAÇÃO NOCTURNA

REPRESENTAÇÃO VIRTUAL - VISTA DE APROXIMAÇÃO AO PERCURSO CRIADO


