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fragmentação.  sustentabilidade. permeabilidade

O objectivo do projecto, quer no seu conceito, quer 
no seu programa, é tornar o edifício um lugar que 
possa ser vivenciado pelo Homem, e impulsionar a 
cidade culturalmente, dando continuidade à dinâmi-
ca do programa “Guimarães Capital da Cultura”. 
Na primeira abordagem ao edifício existente, é notório 
como o lote se fecha para si mesmo, criando uma 
barreira com a sua envolvente, sendo um bloco 
fechado que não se comunica com o exterior. Esta 
barreira física funciona como um muro que tapa e 
não deixa o Palácio Vila-Flor relacionar-se visual-
mente com o seu lado poente. É desconcertante, 
para quem está na praça deste edifício notável, tomar 
conta de uma presença urbana que está desabitada, 
mas ao mesmo tempo que marca negativamente 
esse “vazio” que preenche a paisagem de uma forma 
tão excessivamente construída. Quando entramos 
no edifício, presentemente, apercebemo-nos de 
uma realidade diferente: a vegetação tomou conta 
de um espaço com um potencial imenso, porém 
sente-se a ausência total de desenho arquitectónico; 
toma-se consciência da dimensão do lugar, e os 
espaços que nele poderiam estar contidos. A parte 
norte da Fábrica Cavalinho possui várias qualidades 
de memória industrial, como a luz e o pé-direito, o 
desenho da cobertura e da fachada, elementos que 
são entendidos como testemunhos do seu carácter 
ocupacional anterior. Pode-se também observar que 
do lado poente, encostado ao lote, está situado um 
terreno livre de paisagem natural, não-edificado, que 
poderia fazer parte do projecto, numa fase posterior.
Assim, o objectivo da proposta é dissolver esse 
limite que separa o interior e o exterior, e quebrar a 
egocentricidade do lote e a sua monumentalidade, 
face ao contexto urbano, com a desmaterialização 
e fragmentação do edifício. Sendo o palácio Vila-
Flor um elemento primário, e partindo do princípio 
da reabilitação da estrutura, o primeiro gesto de 
desenho foi a divisão do bloco principal, através 
do enfiamento da praça, dando uma continuidade 
visual e espacial que é prolongada até ao limiar de 
um terraço que se debruça sobre um parque verde, 
criando uma ruptura na barreira rígida, e dando lugar 
à permeabilidade. Partimos, então, de um conceito 
primordial: o conceito da “Não-Arquitectura”. Deste 
modo, o projecto não se vira de costas para este 
edifício notável. Pretende-se também transportar a 
paisagem natural do lado poente para a proposta, 
quase como se perdesse o limite visual entre o 
espaço verde do projecto e o do terreno vizinho.
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implantação da proposta

localização urbana (ao lado) e conceito da proposta (em cima) 
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P03

implantação, localização urbana e conceito da proposta

perspectiva do jardim para o edifício

perspectiva da Av. D. Afonso Henriques

Vista da praça do Palácio Vila-Flor

vista interior da galeria de entrada
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Atelier 2 (Artes Gráficas, estudos audo-visuais e gravação)

Atelier 1 (Workshops Creativos)

Instalações sanitárias

Sala Polivalente (Artes Performativas)

Estúdios de Artes

Núcleo encobador de pequenas e médias empresas

Sala grande de reúniões

Salas de reuniões

Laboratório de criação artística (Arquitectura e Design)

Atelier 1 (Artes de modelação/escutlura)

Administração da zona de exposições

Instalações Sanitárias

Sala Polivalente (Fotografia)

Atelier2 (Pintura, Designers, Pequenas e médias empresas)

Galeria de Arte, Centro de exposições temporárias, Showroom

Lojas Comerciais

Entrada do Centro de Exposições Cavalinho

Nave multi-usos

Instalações Sanitárias

Estacionamento

Segurança

P04

Organograma da proposta
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