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Incubar o futuro com base no pretérito

Aquilo que se propõe incubar aqui é a aliança entre a
tradição/empirismo e o conhecimento tendencialmente científico
proveniente das academias. Juntar o hábito de bem-fazer à
portuguesa com a cultura e conhecimento globalizados. Assim,
complementam-se as diferentes tradições/indústrias nacionais -
calçado, vestuário, azulejaria, joalharia, tapeçaria, mobiliário -
com o prefixo “design de”, na linha de pensamento
norte-europeia que, há já várias décadas, promove essa fusão
entre artesanato e indústria.
Reúnem-se sob a mesma nave os desenhadores e os artesãos,
os mestres de formação académica ou prática e os
jovens-aprendizes, para que as gerações que se aproximam da
jubilação passem o conhecimento à seguinte, criando uma
sinergia renovadora do artesanato, arquitectura e design
portugueses, não pelo modernismo forçado, mas pela
conjugação de técnicas consolidadas, diferentes especialidades
e respostas aos novos problemas.
Não é uma escola. Não é uma rampa de lançamento para
jovens licenciados entrarem em concorrência com aqueles que

já se encontram no mercado laboral. É um novo conceito de

incubadora para a indústria criativa portuguesa, que procura
contaminar o espaço desabitado da Cavalinho e contribuir para
o relançamento da economia local e regional.
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1. showroom / núcleo museológico
2. sala polivalente
3. biblioteca
4. cafetaria / sala de convívio
5. sala de reuniões
6. administração / secretaria
7. gabinetes
8. residência temporária
9. modelística
10. tapeçaria
11. costura
12. sapataria
13. azulejaria
14. joalharia
15. reprografia

16. carpintaria / marcenaria
17. serralharia
18. restauração
19. loja
20. infantário
21. oficina didática
22. armazém
23. copa
24. instalação sanitária
25. área técnica
26. estacionamento
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Na abordagem da pré-existência, o principal critério foi a
manutenção responsável das estruturas ajustadas às novas
funções. Foi igualmente fundamental a adequação das
volumetrias às necessidades impostas pelo programa.
Assim, a maioria da estrutura do armazém 1 foi mantida. O
esventramento ritmado das lajes e paredes permitiria não só a
iluminação dos espaços abaixo da cota da Avenida Dom Afonso
Henriques, mas também a criação de lugares de cruzamento
entre pessoas, originando uma sucessão de efeitos de
compressão/descompressão e de luz/sombra.
No momento de articulação entre a grande massa construída do
lado sul do armazém 1 e o pequeno edifício em alvenaria de
pedra, propõe-se um esventramento mais radical. Este gesto
procura reforçar distintas escalas e linguagens que a fábrica
Cavalinho oferece à Avenida. Consequentemente, optou-se pela
conservação da fachada principal, enquanto memória simbólica
do edifício existente, procedendo-se à reedificação da estrutura
de suporte e paredes numa linguagem mais depurada e com
uma nova cobertura em lanternins, que evoca o passado
industrial e o aproxima da via pública, ao mesmo tempo que se
adequa perfeitamente às funções de Showroom/Museu da
Indústria.
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