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Plataforma das Artes

Centro Assuntos Arte e 
Arquitectura

Teatro Jordão

Complexo Multifuncional 
de Couros

Centro Cultural 
Vila Flor

Instituto Design de Guimarães

Mapa de Proximidades

A antiga Fábrica do Cavalinho ocupa uma área significativa no centro de Guimarães - mais concretamente na zona de 
Couros - em dois edifícios que ocupam respectivamente 3180m2 e 4100m2, num total de cerca de 7280m2. A zona de 
Couros, antigo bairro industrial, tem aproximadamente 10 h. Esta área representa pouco menos do que a área total do 
centro histórico e situa-se no centro urbano de Guimarães. O bairro industrial de Couros era um dos maiores bairros da 
indústria de curtumes da Europa. O núcleo Industrial de Couros é classificado como "Imóvel de Interesse Público" desde 
Julho de 1977.
Embora a Fábrica do Cavalinho tenha sido um importante equipamento industrial para a cidade de Guimarães, os seus edi-
fícios encontram-se actualmente totalmente desactivados e deixados ao abandono, em relativo estado de degradação. Por 
outro lado, o edifício apresenta características excelentes para o seu aproveitamento na instalação de outro programa, 
Zevido a uma certa não especialização do edifício relativamente ao programa inicial.

Programa e Objectivos Sócio-Económicos

O programa proposto para a reabilitação da antiga Fábrica do Cavalinho consiste na instalação de uma plataforma de pro-
dução e lançamento para as artes. Pretende-se que esta infra-estrutura possa albergar ideias para parcerias, partilha e 
negócio das industrias culturais e criativas e dos sectores tradicionais do artesanato, como a gastronomia, a marcenaria, 
bordado, música, etc., pondo-os em contacto directo num mesmo espaço. 
Não se pretende criar espaços de exposição artística - o edifício será, contudo, um museu de si próprio e da sua actividade 
industrial anterior - mas sim espaços vivos e dinâmicos de criação e desenvolvimento artístico, assim como tecnológico.
Mais do que um espaço de co-working, a plataforma permitirá a presença simultânea de artistas e artesãos que permitirá, 
por sua vez, uma cooperação viva através da transmissão de diferentes conhecimentos, tradicionais e contemporâneos.
Os artistas usufruirão do fornecimento de instrumentos e espaços de trabalho, disponíveis de acordo com a sua pratica 
artística ou artesanal, bem como de residência artística, espaço onde poderão habitar durante um tempo determinado e 
núcleo de formação e workhops.
Pretende-se assim, que este complexo seja um laboratório vivo de desenvolvimento, que através da cooperação com outras 
instituições vimaranenses e mais concretamente da zona de Couros, possa permitir o desenvolvimento e crescimento 
económico, criação de emprego e lançamento de ideias de negócio inovadoras.
De facto, entendemos que a proximidade de várias outras infra-estruturas, recentemente criadas, em particular na zona de 
Couros e em geral na cidade de Guimarães, pode permitir parcerias várias e de diferentes naturezas, ao nível artístico, tec-
nológico e empresarial.
 Pretende-se que esta plataforma estabeleça laços com estas instituições de modo a produzir mostras regulares do 
trabalho aqui desenvolvido, através do aproveitamento de valências complementares: 
Centro Cultural Vila Flor - apresentação de projectos audiovisuais, na área da música, teatro e cinema; 
Complexo Multifuncional, Pousada da Juventude, Cybercentro, Fraterna - colaboração com o centro de dia e jardim-escola 
desenvolvendo actividades de formação;
Campurbis, Ciência Viva (Antiga fábrica Âncora) Centro Avançado de Formação Pós-Graduada (fábrica Freitas & Fer-
nandes) DesignUM - Curso de Design de Produto e Teatro + Instituto do Design de Guimarães (fábrica da Ramada) – Co-
laboração estreita entre a plataforma e este importante Pólo da Universidade do Minho, no desenvolvimento de novas áreas 
e modelos de negócio na área do Design.

O Programa proposto é composto por:

Zonas de Trabalho Comuns
Oficinas – As oficinas são espaços de trabalho comuns onde se podem realizar trabalhos com vários tipos de maquinaria 
de apoio às diversas práticas artísticas, como o design, a carpintaria, marcenaria, escultura, artes plásticas, e onde se pre-
tende que artesãos e artistas possam partilhar saberes e experiências.
Módulos / Ateliers – Dependendo da especialização da empresa ou artista, instalam-se módulos flexíveis e adaptáveis a 
diferentes características profissionais, de modo a albergar as necessidades de trabalho de cada um, “espalhados” pelos 
pisos de trabalho em open-space.
Residência artística
Pretende-se que esta plataforma possa albergar artistas vindos de outras regiões do país ou do estrangeiro, de modo a 
desenvolverem o seu trabalho artístico, ou desenvolverem acções de formação de um modo sustentado durante um deter-
minado período de tempo.
A residência é composta por módulos de habitação com diferentes tipologias, permitindo a adaptação ao agregado familiar 
ou período de permanência.
Núcleo de Formação e workshops
Pretende-se criar as condições necessárias a que os utentes da plataforma possam continuamente desenvolver as suas 
capacidades profissionais através de ciclos de formação e workshops. Por outro lado, estas instalações permitem abrir a 
plataforma aos cidadãos, organizando formações leccionadas pelos próprios profissionais aqui instalados.
Acesso
Átrio expositivo multifuncional - Espaço em dois pisos, amplo e multifuncional de recepção e organização de exposições e 
eventos temporários.
Recepção/loja
Administração
Bloco Restauração
Espaços preparados para Restaurantes e Bares, em que se pretende que a preparação da comida faça parte integrante da 
experiência gastronómica
Laboratórios de cozinha experimentais 
Salas de reunião / Formação
Bloco Multimédia
Sala Audiovisual
Sala multifuncional de ensaio para teatro, dança e cinema com possibilidade de montagem de plateau.
Estúdio Audio – Gravação e Mistura
Balneários /Camarins 
Salas de Reunião
Salas de Edição / Produção
Estacionamento – 62 lugares
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Recepção
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Av. D. Afonso Henriques
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Acesso Automóvel

Principais Acessos Pessoas

Principais Acessos Verticais

O princípio estratégico deste projecto consistiu na adaptação do programa proposto às condições 
existentes do edificado, assumindo que a estrutura do edifício seria o gerador da organização e dis-
tribuição funcional, partindo do pressuposto que a preexistência era material disponível para a trans-
formação. Ainda assim, a intervenção no edifício foi realizada através de uma lógica de continuidade 
com as características existentes, tanto a nível formal, como construtivo, com o objectivo de respeitar 
as qualidades arquitectónicas presentes no edifício. Pretende-se deste modo contribuir para o 
aumento geral da qualidade desta estrutura, bem como dos serviços que pode prestar.

Uma vez que estes edifícios apresentavam uma grande profundidade, não existiam entradas de luz 
suficientes para a instalação sustentável do programa proposto, pelo que de acordo com o estudo 
da Carta Solar de Guimarães, para o edifício principal, conceberam-se dois grandes poços de luz 
centrais, desde a cobertura ao Piso térreo, que permitem iluminar e ventilar as Zonas de Trabalho, 
Núcleo de Formação e Residência. No edifício posterior, este problema é solucionado pela abertura 
de rasgos em forma de pátios.
 
A Fachada Principal à Av. D. Afonso Henriques foi transformada através da abertura de vãos idênticos 
aos existentes. No último Piso, a Residência abre um amplo terraço, com o objectivo de abrir o edi-
fício e dar uma nova vida à rua. 
Esta fachada deverá ser ela própria uma montra do trabalho desenvolvido na plataforma pretenden-
do-se que esteja constantemente em mutação, com diferentes projectos artísticos, como por exemp-
lo a textura dos bordados de Guimarães, esculpida no reboco de revestimento. 
Ainda através da Av. D. Afonso Henriques, é possível o acesso à cobertura do edifício, agora converti-
da em espaço público, através da criação de uma ampla praça, por onde também se pode aceder 
ao interior do edifício. 



AA

AA

B

B

B

B

PLANTA PISO 2
Escala 1/500

PLANTA PISO 1
Escala 1/500

Zona Trabalho

Zona Expositiva / Multifuncional

CC

CC

Recepção

Salas Formação

Residências de Artistas (11)

Hall Entrada

Lounge

B B

A
A

CORTE AA
Escala 1/50

CORTE BB

Módulos / atelier

Escala 1/50

PLANTA
Escala 1/50

1. ESTRUTURA MÓDULO 2. MÓDULO FECHADO

3. MÓDULO ABERTO 4. MÓDULO ABERTO

182.75
181.20

CORTE LONGITUDINAL CC
Escala 1/500

AA

B

B

B

B

PLANTA PISO TÉRREO
Escala 1/500

PLANTA PISO -1
Escala 1/500

Estudio Música

Salas Multifuncionais/Edição/Produção

Balneários/Camarins

Estacionamento / 62 Lugares

Restaurantes (4)Espaço Multifuncional

Restaurantes (2) Laboratórios Cozinha

Recepção/LojaZona AdministrativaOficina

Zona Trabalho

CC

Zona Expositiva / Multifuncional

196.8

192.10

186.90

182.90

181.40CORTE LONGITUDINAL AA
Escala 1/500

CORTE TRANSVERSAL BB
Escala 1/500

196.8

192.10

186.90

182.90 182.90

177.70

Treliças Metálicas Pré-Existentes

Pilar Betão Pré-Existente

Reboco
Produto de Colagem
KERLITE Over Openspace 300x100cm 3mm
KERLITE Over Openspace 300x100cm 3mm
Produto de Colagem
Betonilha de Regularização
Laje de Vigotas Pré-Existente

Viga Betão Pré-Existente

Reboco Areado Pintado Branco

Parede de Tijolo Pré-Existente

Tecto Falso em Gesso Cartonado

CORTE CONSTRUTICO

Escala 1/10

A aplicar nos pavimentos e paredes interiores das zonas de restauração
(restaurantes e laboratórios de cozinha)

PORMENOR CONSTRUTIVO em planta

Escala 1/10
A aplicar em vários segmentos ao longo deste projecto.

Portas Recolhidas

Sistema de Portas de Fole KLEIN PL150

Laje de Vigotas Pré-Existente

Trave Madeira Vertical
Trave Madeira Horizontal

Parede de Tijolo Pré-Existente

Pilar de Betão Pré-Existente

Telha Plana PLASMA CSTELHAS

PORMENOR CONSTRUTIVO em planta

Escala 1/10

A aplicar nas paredes interiores cegas das zonas de trabalho
nos pisos térreo e 1.
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Treliças Metálicas Pré-Existentes

Pilar Betão Pré-Existente

Reboco
Produto de Colagem
KERLITE Over Openspace 300x100cm 3mm
KERLITE Over Openspace 300x100cm 3mm
Produto de Colagem
Betonilha de Regularização
Laje de Vigotas Pré-Existente

Viga Betão Pré-Existente

Reboco Areado Pintado Branco

Parede de Tijolo Pré-Existente

Tecto Falso em Gesso Cartonado

CORTE CONSTRUTICO

Escala 1/10

A aplicar nos pavimentos e paredes interiores das zonas de restauração
(restaurantes e laboratórios de cozinha)

PORMENOR CONSTRUTIVO em planta

Escala 1/10
A aplicar em vários segmentos ao longo deste projecto.

Portas Recolhidas

Sistema de Portas de Fole KLEIN PL150

Laje de Vigotas Pré-Existente

Trave Madeira Vertical
Trave Madeira Horizontal

Parede de Tijolo Pré-Existente

Pilar de Betão Pré-Existente

Telha Plana PLASMA CSTELHAS

PORMENOR CONSTRUTIVO em planta

Escala 1/10

A aplicar nas paredes interiores cegas das zonas de trabalho
nos pisos térreo e 1.
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ALÇADO NASCENTE
Escala 1/500

PLANTA POENTE
Escala 1/500


