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 Com o decorrer do tempo a sociedade muda, as suas necessidades e es-
truturas associadas verificam-se obsoletas, torna-se assim importante mol-
da-las de modo a estarem de acordo com as necessidades actuais, transforman-
do espaços que caíram em desuso pela evolução da sociedade em mais-valias. 

 Tratando-se de um complexo industrial numa época pós-industri-
al, onde a ideia é a moeda de troca, entendemos que o programa deveria, 
ao mesmo tempo que simultaneamente reflectir a sua natureza produtiva 
no seu funcionamento, alterar o seu propósito final, evoluindo do con-
ceito de produção de bens de consumo para a produção e concepção de 
ideias, oferecendo as condições necessárias para que jovens empreende-
dores tenham condições para florescer. Assim, começa-se por estabelecer 
diversas etapas de produção, conjugando os diversos edifícios que o con-
stituem de modo a que se apresentem como as diversas fases de obtenção 
de um produto. A fase inicial do processo inicia-se no volume que faz 
frente urbana, dotando-o de condições para albergar uma comunidade 
apreciável de estudantes universitários, a matéria-prima de todo o pro-
cesso de criação de uma ideia. Posteriormente, o processo avança para o 
volume a oeste, uma unidade que oferece e aluga unidades de trabalho 
móveis, desde trabalhadores freelancer que procuram enriquecer a sua 
experiência partilhando espaço de trabalho com elementos de especiali-
dades diferentes, a pequenas empresas que procuram obter vantagem de 
mercado com a relação da comunidade estudantil. Esta efervescência é 
potenciada ainda pelas salas e equipamentos que se localizam no volume 
este, fazendo com que o espaço entre os edifícios ganhe uma identidade 
própria com um carácter de rua. O processo termina na gestão empre-
sarial, com o novo edifício proposto, associado à praça escavada a par-
tir da ruína da fábrica. Aí, as unidades de trabalho podem servir como 
expositores, revelando os trabalhos desenvolvidos por empresas e estu-
dantes neste novo pólo criativo, ou ainda criar protocolos com o Cen-
tro Cultural de Vila Flor, intensificando a produção criativa de ambos. 
 Em suma, procura-se um projecto que funcione como um catalisador 
que, por sinergias e por relação, não só com os equipamentos que a cidade de 
Guimarães tem para oferecer, como o Centro Cultural de Vila Flor e a Uni-
versidade do Minho, mas com toda a comunidade Vimaranense, promova 
uma sociedade dinâmica, empreendedora e que valorize a sua identidade.
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1) VIGA DE MADEIRA DE PINHO
2) BARROTE DE MADEIRA DE PINHO
3) RIPAS DE MADEIRA DE PINHO
4) TELA IMPERMIABILIZANTE DE PVC
5) ISOLAMENTO TÉRMICO - WALLMATE
6) TELA ASFÁLTICA BETUMINOSA
7) FACHADA VENTILADA
8) PERFIL METÁLICO
9) TÁBUA DE MADEIRA DE PINHO
10) MICRO-CUBO GRANÍTICO
11) CAMADA DE ASSENTAMENTO EM AREIA
12) ENROCAMENTO
13) SOLO COMPACTADO
14) SOLO VEGETAL
15) TELA PITONADA
16) TELA ASFÁLTICA COM ALUMÍNIO
17) SACO DE GODO 
18) DRENO
19) BETÃO ESTRUTURAL
20) REBOCO
21) RUFO EM ZINCO
22) GODO
23) MANTA GEOTÊXTIL
24) BETÃO LEVE DE REGULARIZAÇÃO
25) SOALHO DE MADEIRA DE CARVALHO
26) TACOS DE ASSENTAMENTO DE SOALHO
27) ALVENARIA DE TIJOLO VASADO
28) PAVIMENTO AUTO-NIVELANTE
29) SISTEMA DE FIXAÇÃO PLADUR
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