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O projecto desenrola-se a partir da ideia que um tear remete para a história do edifício (antiga fabrica 

cavalinho).

Foi criada uma matriz com eixos perpendiculares á Av.Afonso Henriques, que simbolizam um tear. O 

programa vai desenrolando-se com a interacção dos elementos horizontais. Os elementos funcionam como as 

linhas de um tear, vão sendo inseridos em alturas diferentes. É a conjugação dos eixos perpendiculares á Avenida 

(tear) com os elementos programáticos (linhas) que criam o projecto (trama final).

O programa desenvolve-se a partir da parede junto á avenida, onde se encontram os elementos 

programáticos que não exigem luz natural, e desenrolam-se para as traseiras do edifício, desmaterializando-se em 

água e open spaces no piso 0 e jardins no piso 1, que culminam no grande espaço verde que se situa por detrás do 

edifício.
O tear são vários projectos num só. É um edifício que comporta vários serviços , todos sobre a tutela do 

mesmo tema. É uma proposta que se foca num tipo de usuário, sendo possível de ser utilizado por qualquer pessoa. 
O cliente alvo dos serviços prestados é o homem de negócios. 

Tal como num tear de verdade a proposta para a revitalização da antiga fabrica de têxteis no centro de 

Guimarães, vai-se compondo com o acréscimo de mais linhas. É composta por vários elementos, é a combinação 

destes elementos, “linhas” que se cria todo o projecto , podendo funcionar isoladamente.

O edifício é composto por espaços para trabalhar, fazer desporto, para estar, para usufruir.

O edifício tear define-se com um Business building funciona com duas partes distintas: Hotel e escritórios.

Os elementos do Hotel são: 43 quartos (alguns com varanda e jardim privativo), spa, ginásio e piscina, bar, sala de 

pequenos almoços, zonas de serviço, restaurante e anfiteatro.

Os elementos da parte de escritórios são: escritórios, salas reuniões, zonas de serviço ,cafetaria e estacionamento.

Os elementos anfiteatro,piscina , spa , ginásio, bar e restaurante podem ser frequentados por clientes exteriores ao 

Hotel.
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FACHADA AV. AFONSO HENRIQUES

PISO  0

PISO 1

PISO 2

PISO  0

PISO  0

PISO  1

PISO 1

PISO 2

PISO 2

PROGRAMA
HOTEL

spa e ginásio - 1600 m2
piscina- 280 m2
restaurante-630 m2
sala pequenos almoços-470 m2
bar-115 m2
anfiteatro-655 m2
área de serviço- 420 m2
recepção hotel-250m2
IS publico- 45 m2
43 quartos-1830m2
circulação-2595 m2

total hotel-8890

ESCRITÓRIOS

estacionamento-1700 m2
cafetaria-195 m2
IS- 92 m2 
escritórios- 1940m2
recepção escritórios-73 m2
circulação-1770 m2

total escritórios -4000 m2

total edifício-14660 m2

ENTRADA DE SERVIÇO (HOTEL)

               

 ENTRADA ESTACIONAMENTO

ENTRADA RESTAURANTE
            (pelo exterior)

                
                              

 
                                  ENTRADA HOTEL



A proposta de reabilitar um edifício de grandes dimensões no centro da cidade de Guimarães é muito desafiante, incluindo a criação do próprio programa , as possibilidades são quase infinitas. O desafio foi criado. Que tipo de programa pode responder ás necessidades de uma região e 

ás características do local? Tendo em conta as questões sociais, comerciais e socioeconomicas, que abordagem se pode ter em que se garanta sustentabilidade a longo prazo ao mesmo tempo se responde a uma necessidade imediata?

A resposta encontrada foi criar um produto vocacionado para o mundo empresarial mas com flexibilidade suficiente que permita outros usos.A combinação da oferta existente na proposta permite a realização de eventos de negocio no próprio local. As varias valências respondem a uma série 

de necessidades  relacionadas com o mundo empresarial . No entanto como vivemos numa época de muitas transformações , é necessário criar um equipamento flexível que se adapte a novas realidades. E é isso que se pretende com a proposta. Foi feita a opção de haver separação no acesso 

aos vários elementos. Há uma entrada só para os escritórios, uma só para o Hotel , uma para o restaurante (existe também acesso pelo hotel) e as entradas de serviço. Quando necessário o hotel pode albergar o turista comum, a piscina , spa e ginásio podem ser utilizados pelos habitantes 

locais. Assim como o restaurante. O anfiteatro pode ser utilizado para qualquer evento externo ao Hotel.

Pretende-se valorizar esta antiga fabrica com uma oferta  que atraia muitos habitantes locais e deslocados para esta zona.  Acredita-se que os actuais edifícios vocacionados para as empresas não dispõem de uma oferta variada, atendendo as necessidades de um cliente exigente. 

O tear pretende ser uma referencia para os edifícios de escritórios, afirmando que um bom local de trabalho é um local que oferece varias actividades.
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COMBINAÇÃO DE COBERTURA DE DUAS AGUAS JUNTAMENTE COM COBERTURA 
PLANA

PISCINA COM VISTA PARA O EXTERIOR MATERIAIS UTILIZADOS

QUARTO DE HOTEL COM VARANDA E JARDIM PRIVATIVO

E N T R A D A E S C R I T Ó R I O S l i g a ç ã o v i s u a l á s t r a s e i r a s d o e d i f í c i o 
p a r a  o j a r d i m

ENTRADA PARA RESTAURANTE,  a entrada pode ser feita via 
exterior ou apartir do interior do Hotel.
Varios elementos do edificio tem entradas distintas, o que 
permite uma flexibilidade na utilização do programa.

LOCALIZAÇÃO RESTAURANTE
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