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Durante o ano de 2012, Guimarães foi, provavelmente, das cidades mais mediáticas tanto a nível nacional como
internacional. Os motivos para tal importância partem da nomeação para a capital europeia da cultura. De facto, assistimos
no último ano a um desenvolvimento da cidade-berço sustentado no estatuto de representar a Europa a nível cultural. Muito
mais que um enriquecimento da agenda artística, a cidade transformou-se para ser palco deste acontecimento: praças foram
redesenhadas, jardins foram regenerados, edifícios foram reabilitados. No entanto, esta transformação não se pode cingir a
um ano, mas sim funcionar como um motor de arranque de modo a iniciar uma viagem de promoção cultural na população.

Neste sentido, propõe-se que a reabilitação da antiga fabrica Cavalinho de Guimarães siga as premissas deixadas no ano
transato, isto é, procurar que o desenvolvimento da cidade seja sustentado por infraestruturas, capazes de servir a apetência
da população pela cultura. Desta forma, e após uma pesquisa efetuada, concluiu-se que existia um défice na cidade de
equipamentos no campo musical, nomeadamente na área de ensino e especialização. Pretende-se colmatar essa falha ao
reabilitar a antiga unidade fabril, aproveitando as particularidades do edifício para organizar uma escola de música, onde
para além de promover a formação e especialização musical, se procure criar as condições para receber espetáculos de
divulgação de novos artistas.

Assim sendo, adotamos a configuração do edifício existente para implementar a escola, efectuando algumas alterações que
privilegiam a organização funcional do equipamento em questão e valorizam o usufruto do espaço exterior. Desta forma,
demolindo o topo sul do edifício baixo, cria-se um pequeno jardim de usufruto exclusivo dos alunos da escola. Pode ser
usado não só como espaço de relaxamento, mas também para concertos ao ar livre. A área demolida é transferida para o
topo norte do mesmo volume, adicionando um piso.

Aproveitando a fachada com as cantarias de granito, efectuam-se as entradas e distribuição do programa, enobrecendo a
imagem da escola. No volume de 3 pisos, adjacente à rua D. Afonso Henriques, implantam-se as salas de aula e o
estacionamento, enquanto no volume de 1 piso - a poente - incorporam-se os auditórios e a biblioteca.

Na zona de entrada, encontra-se o balcão de recepção que encaminha as pessoas para as diferentes valências do edifício,
nomeadamente a administração, bar, instalações sanitárias, auditório principal e salas de aula. Como articulação destes
espaços, existe um , onde é possível efectuar pequenos concertos ou exposições temporárias. Desta forma, é
possível que o edifício funcione também como uma sala de espetáculos, independentemente do ensino musical, cuja área
se encontra restrita apenas a alunos inscritos. Sendo requerida uma eficiente insonorização nesta zona do edifício para o
bom funcionamento das aulas, criam-se umas caixas independentes e soltas da estrutura portante de vigas e pilares, que
vão alterando a profundidade conforme a necessidade de aulas coletivas ou individuais e variando a altura consoante as
exigências de cada instrumento. Além disso, sempre que a acústica e a configuração da sala o permitir, as caixas acústicas
furam o alçado e enquadram o bosque existente a poente.

Servindo-se dos acessos verticais pontuais, chega-se ao piso 0 (semienterrado) onde se encontram a mediateca, salas de
informática e de convívio. Além disso, permite alcançar o volume a poente, onde existem 2 auditórios exclusivos para a
escola e biblioteca conectada a um deles internamente.

A materialização da intervenção faz-se através de um revestimento exterior em capoto, que assinala através de alhetas a
estrutura interna já existente. Desta forma transporta-se o interior do edifício para o exterior, abrindo-o para a cidade, ao
mesmo tempo que garante a eficiência térmica. As coberturas são inclinadas, revestidas em telha série Plasma de cor cinza
aço CS Coelho da Silva. Nos interiores, a madeira wengue marca presença constante, quer no revestimento exterior das
salas de aula, quer nos pavimentos dos auditórios, da administração e zona de entrada. Nos restantes pavimentos utiliza-se
o autonivelante, de modo a contrastar com as boxes de madeira. As paredes são rebocadas, pintadas e isoladas
acusticamente quando necessário. Nas zonas de instalações sanitárias, reveste-se o pavimento e paredes com grés
porcelânico da série Linea da Margrés de cor Lex1 Wide White. Utilizam-se os puxadores roseta duplo mod.050 Sá Castro
em todas as portas de salas de aula.

VISTA DA RUA D. AFONSO HENRIQUES

EDIFÍCIO EXISTENTE DEMOLIÇÕES CONSTRUÇÃO NOVA VOLUMETRIA FINAL ESPAÇO VERDE

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/750
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