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Signo da identidade de Guimarães, faz parte 
da memória colectiva da cidade. 
Ao longo da muralha existe um acrílico que 
sobressai um pouco de forma a captar luz 
solar. A superfície desse acrílico é lixada no 
interior dos panos de muralha, de forma a que 
a luz captada na superfície seja difundida 
através das fenestrações da muralha.

Ideia de circulação. É possível circular por 
toda a muralha, permitindo o acesso a todas 
as áreas do projecto sob tecto. Respeita o 
limite de rua para a avenida D. Afonso Henr-
iques e abre-se para o espaço verde a Poente.

Muralha
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Praças

Sala de Exposições

O Co-working é uma nova tendência para um novo padrão de trabalho que assenta num 
modelo de funcionamento cooperativista, onde o propósito não está apenas no lucro mas 
também na sociedade. É a união de um grupo de indivíduos que compartilham valores  e que 
procuram uma sinergia, que acontece quando um grupo de pessoas divide o mesmo espaço e 
troca e ideias e experiências.

A intenção é que o espaço possa ser alugado da forma que o cliente quiser, pagando por hora. 
Pode eventualmente alugar por períodos em pacotes que a entidade gestora do projecto deter-
minar, seja em pacotes mensais, semanais, entre outros. A ideia é o cliente pagar somente 
pelo tempo que usufrui, pelo tipo de utilização que pretende.  Pode alugar desde uma secre-
tária na sala comum, um atelier, a sala multifuncional ou uma das salas de reuniões, con-
soante a sua necessidade.

Co-Work

O núcleo da habitação é mais protegido em relação ao resto do restante complexo, tendo 
relação directa com a área verde.

Existem duas tipologias que podem ser alugadas: apartamentos (partilhado ou privativo) e quar-
tos. Existe uma recepção e lavandaria comuns a todo o conjunto.

APARTAMENTOS

1- Quarto; wc; cozinha; sala de estar; espaço trabalho
2- 2 Quartos; wc; cozinha; sala de estar
3- Quarto; wc; cozinha; sala de estar

QUARTO

4- wc partilhado e sala comum
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Legenda:

1-   laje em betão

2- Reboco

3-  Cimento cola

4-  Azuleijo imitação de pedra

6- Tijolo cerâmico  15 cm

7-  Isolamento, poliestereno expandido

5-  Painel de Acrilico transparente, 20 cm Exp.

8- Montante

9- Laje em Betão

11- Caixa de ar

10-  Isolamento, poliestereno expandido 

12- Telha cerâmica, TELHA PLASMA CS
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