
FÁBRICA DO CAVALINHO Numa primeira fase pretende-se descrever os fatores que foram considerados os mais relevantes do ponto de vista analítico do local e condicionantes.
Desta forma, a par com o conhecimento do passado industrial do imóvel, apresentam-se em seguida os principais parâmetros no que diz respeito ao contexto 
social e cultural do passado recente da cidade (com base nas sua eleição como Património Mundial da Unesco e como Capital Europeia da Cultura), assim como 
das infraestruturas que o rodeia, com especial incidência sobre o fator mobilidade.

Esquema de Mobilidade
Escala 1/5000

Diagrama de Mobilidade

Laboratório da Paisagem _ criado sob o mote de promover o reforço 
da prática da cidadania e ao aprofundamento do sentido de 
pertença e afetividade dos cidadãos com o seu território.

Casa da Memória _ visa ser uma âncora de história e de 
cultura em Guimarães. Será o lugar de encontro, partilha e 

Fábrica ASA _ criado com i intuito de fomar um 
condomínio empresarial, plataforma criativa, lugar de 
reflexão. Difere da intervenção que se apresenta de 
seguida pela localização e objetivos.

Centro para os Assuntos das Artes e da arquitetura _  
criado com a intenção de gerar a discussão e colabora-
ção entre as diversas plataformas artísticas e tecnológi-
cas, tanto através da partilha de um espaço físico, 
como no envolvimento na programação cultural.

Intituto do Design _ é uma infraestrutura vocacionada para a investigação em Design, 
para a incorporação do Design no desenvolvimento do produto, para a formação 
especializada e para a promoção e divulgação de produtos industriais incorporando o 
Design.

Plataforma das Artes e da Criatividade _ Constituída por ateliers emer-
gentes de apoio à criatividade e por laboratórios criativos, afirma-se 
como um espaço de reflexão e criação de Arte.

Campurbis _ constituído por duas plataformas: o Centro da Ciência 
Viva e o Centro Avançado de Formação Pós-Graduada, visa formar a 
população para a ciência e para a tecnologia.

Diagrama Infraestruturas criadas pelo evento Capital Europeia da Cultura 2012

Diagrama GeralAxonometria Diagrama Geral

o evento Capital Europeia da Cultura 2012 veio acentuar ainda mais a abundância de plataformas que dotam Guimarães de uma ampla rede de equipamentos.
Após análise do programa do evento acima referido, constata-se o surgimento de vários equipamentos que, de uma forma geral, se acercam de três temas princi-
pais: as artes (prática essencial à existencia de cultura, tema central do evento), as raízes (fator local inerente ao espaço em que este decorre) e a tecnologia 
(ferramenta primordial na evolução e progresso da sociedade e demais intervenientes)
Com a ideia em mente de que a intervenção que nos propomos a conceber deve 'expremer' toda esta reflexão e experimentação gerada, aquela deve dar 'casa' a 
empresas que se queiram emancipar em relação às suas incubadoras e, por fim implementarem-se neste espaço. A mais-valia deste passa pela junção de todas 
estas vertentes do pensamento crítico, atravessando-as e gerando empresas mais conscientes e autênticas.

O local onde se situa a Fábrica Cavalinho tem uma posição privilegiada do ponto de vista da mobilidade. A 
proximidade à estação dos comboios permite um fluxo de pessoas muito grande, trazendo gente de toda a 
linha do Ave, Porto e consequentemente, toda a sua zona urbana. Este fluxo é mais forte no horário diurno por 
questões funcionais deste serviço, pelo que funções empresariais e dlaboral caem aqui ‘que nem uma luva’. O 
espaço da intervenção, pela sua localização na orla do centro permite um rápido acesso ao centro 
histórico/centro da cidade por via pedonal e também um rápido acesso à auto-estrada via automóvel, ou seja, 
consegue-se assim estar a um passo do “mundo” e ao mesmo tempo junto da população e da cidade.

Estacionamento

Espaço de trabalho produtivo

Restaurante

Espaço de trabalho inteletual /criativo

Multiusos

Espaço comercial

Propomos, assim, a implementação de empresas dividindo os espaços por três tipos de serviços prestados.

O espaço produtivo (A MÁQUINA) onde irão operar as oficinas dedicadas ao trabalho laboral cuja finalidade está no produto, quer acabado, quer para abastecimento de outra oficina. Este trabalho prende-se com alguns requisitos 
que mais à frente teremos em conta. Frequentemente dependem de maquinaria que por sua vez poderá produzir algum ruído, exigem um bom acesso para cargas e descargas e algum espaço de manobra.

O espaço criativo e inteletual (A MENTE) onde se priveligia a troca de informação, as relações interpessoais, o homem e a mente. Este espaço deve oferecer a a vertente mais individualista, o isolamento, a visão do homem em 
harmonia com o universo, um pouco em analogia ao que acontece no Laboratório da Paisagem, bem como a vertente do homem em comunidade que aprende e evolui através da interação com o próximo. 
Por fim o espaço comercial (O MERCADO), que põe o produto na rua, seja através da sua função mercantil de troca de bens, ou através da troca de ideias através de workshops, formações, etc.

Em complemento destes três, é criado um espaço de restauração que pretende servir as pessoas que usarão os espaços anteriores, bem como a população em geral. Nesta perspetiva de complemento é também criado um espaço multiusos que poderá ser 
usado para conferências, exposições, concertos, festas ou qualquer outra função que seja benéfica para o sucesso e continuidade das empresas de forma individual ou coletiva, usando mais uma vez a metáfora do edifício como máquina, que através das 
partes garante o bom funcionamento do geral e vice-versa.
  Desta forma, parece intuitivo a implantação das indústrias produtivas no armazém 2 como garantia de privacidade pela localização mais recatada e isolada, deixando uma maior liberdade para os factores referidos anteriormente. Por sua vez o 
edifício localizado junto à rua albergará o restante programa, uma vez que este é muito mais dependente do público.
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Planta do Piso 2
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legenda:

a _ arrumos
ar _ acesso de mercadorias ao restaurante
b _ bar
cv _ circulação vertical
e _ esplanada
es _ estacionamento
is _ instalações sanitárias
isr _ instalações sanitária e balneários do restaurante
l _ lojas
m _ mercado
mu _ multiusos
of _ oficinas
p _ pátio 
r _ restaurante
sr _ sala de reuniões
tc _ espaço de trabalho coletivo ou coworking
ti _ espaço de trabalho individual

Axonometria Piso 3

Axonometria Piso 0

Axonomatria Piso 1

Axonometria Piso 2
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Cobertura em telha do tipo CS Plasma

Cobertura em telha do tipo CS Plasma

Cobertura em telha do tipo CS Plasma

Pavimento em grés porcelânico do tipo Kerlite

Pavimento em grés porcelânico do tipo Kerlite

Manta geotêxtil sobre tela impermeabilizante

Pavimento em grés porcelânico do tipo Kerlite

Camada de regularização com argamassa autonivelante

Manta geotêxtil sobre tela impermeabilizante

Vidro temperado
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