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O Conceito. 
Visitar. Receber. Criar.
A proposta de idéias assenta em Três pressupostos que funcionam como base 
conceptual para a sua elaboração. Propoe-se Visitar, através da criação de um 
Centro Interpretativo da Indústria do Vale do Ave que funcione como espaço 
da memória económica da cidade, acompanhado de um Espaço de Exposições 
e de um Auditório, aumentando a variedade de oferta turística. Propõe-se 
Receber, através do desenvolvimento de uma unidade hoteleira que permita 
um �uxo maior e mais prolongado de visitantes, de modo a que seja aprofun-
dado todo o enquadramento cultural que a cidade tem para oferecer. E por 
último, propõe-se Criar, através do desenvolvimento de uma área direccionada 
para a instalação e crescimento de empresas criativas, numa estratégia que 
procura interligar a cultura à economia. Deste modo, propõe-se um pólo 
inovador para as dinâmicas económicas, culturais e turísticas na cidade de 
Guimarães.  

O Espaço da Proposta.
A Proposta assenta toda a sua espacialidade no devoluto edi�cado industrial 
correspondente à antiga Fábrica do Cavalinho, assente em dois edifícios. O 
primeiro a nascente, de quatro pisos, apresenta numa dimensão de 28 metros 
por 145 metros, paralelos à Avenida D. Afonso Henriques, sendo o edifício de 
maior volumetria. O segundo, a poente, de um piso, apresenta uma dimensão 
de 20 metros por 160 metros. É neste segundo piso que se dá o pressuposto 
Visitar, enquanto os pressupostos Receber e Criar tomam lugar no edifício a 
montante. 
O que se propõe para a espacialidade da proposta passa simplesmente por uma 
minimalização e simpli�cação volumétrica dos edifícios, que se re�ecte na sua 
textura exterior. O edifício nascente torna-se muito permeável, transparente, 
possibilitando uma maior entrada de luz, enquanto o edifício a poente torna-se 
muito mais impermeável, de cromatismo escuro e com menos aberturas, onde 
tudo isto se relaciona com as funções que cabem a cada um dos edifícios. 
A estrutura proposta mantém-se, em relação à existente, sendo que a maior 
diferença consiste num grande corredor transversal a norte que liga os dois 
edifícios, conferindo-lhes as acessibilidades principais através de formas 
curvas que contrastam com a geometria ortogonal dos arranjos interiores dos 
edifícios.
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Interior de uma das áreas do Centro Interpretativo
Imagem 02

+189

Visitar. 
No espaço, o pressuposto Visitar corresponde ao edifício situado a poente, de piso único. O edifício procura manter a mesma volumetria, que no entanto passa por um processo de minimalização, transformando-se em planta num rectângulo longo de 
160 por 20 metros, escuro, apenas interrompido a norte pela grande entrada a partir da Avenida D. Afonso Henriques, que funciona como hall de luz e de acesso transversal entre os dois edifícios. O corredor de aberturas que compõem a sua fachada 
poente re�ecte o espaço descendente verde e arborizado para lá do muro que limita a área de intervenção, funcionando como entradas de luz e de paisagem verde exterior para o Centro Interpretativo e Espaço de Exposições. O  edifício alberga também 
uma Biblioteca – Livraria, um pequeno espaço de restauração, uma área de estar e um Auditório no espaço central da área do Centro Interpretativo.  

Espaço de Exposições

Piso nível +183 - Representação da distribuição de funções pelos edifícios

Corte - Centro Interpretativo, Auditório, Biblioteca-Livraria
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Receber. 
O pressuposto Receber corresponde ao edifício de maior cota  e 
volumetria, situado a nascente, paralelo à Avenida. O edifício é 
composto por quatro pisos até ser interrompido a norte pelo hall de 
acesso transversal. É aqui que se situa a unidade hoteleira proposta, 
com 54 quartos, uma área restauração e uma pequena sala de 
conferências. Dos quatro pisos, o mais inferior corresponde a uma 
área de estacionamento dedicada ao Hotel e às restantes funções 
que compõem a proposta. No piso superior, a partir do grande hall 
de entrada desde a via dá-se o acesso a um largo corredor com uma 
área de restauração, uma área de estar e uma livraria, antes de se 
chegar á recepção do hotel e aos espaços de restauração, sala de 
conferências e serviços que lhe estão adjacentes.  Este edifício é 
composto por um sistema de colunas de acessibilidade, que funcio-
nam como ilhas a partir das quais se garante o acesso a todos os pisos 
que o compõem, incluindo um sistema de elevadores, escadas e 
tambem sanitários públicos. Os dois restantes pisos, mais elevados, 
correspondem às areas dos quartos, de modo a que lhes seja garanti-
da maior luminosidade e paisagem. Estes pisos superiores do 
edifício possuem um sistema de aberturas que lhes confere a 
entrada directa de luminosidade a partir do topo do edifício até ao 
piso de entrada no hotel.

Centro Cultural Vila Flor



Desde o Corredor de Lazer até ao Hall transversal
Imagem 04

A volumetria de toda a proposta representada a poente
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+191.8 / +196.6 - A área do hotel correspondente aos dormitórios, que se situa nos pisos cimeiros de modo a possibilitar vista, especialmente na direcção 
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Criar.
O pressuposto Criar toma lugar no mesmo edifício do pressuposto 
Receber, na área mais a norte, depois do hall transversal que o 
atravessa. Situa-se à mesma cota do hall, portanto menor em um 
piso, em relação ao hotel. Em dois pisos, situam-se as áreas para as 
Empresas Criativas, que se ligam entre si, desenvolvendo uma ideia 
de cooperação empresarial. Esta parte do edifício possui um 
espaço central que funciona como entrada de luz para todos os 
níveis.

Acessos

Hotel - Área de quartos

Área de empresas
criativas

Receber

Organização funcional do edifício
Receber

Criar
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