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1. Revitalização de uma propriedade privada de natureza industrial.   

 
Propomos uma alteração das condições de planeamento.

Propomos a criação de um incentivo para o cumprimento de certos requisitos, aumentar os lotes de 
construção. Sempre que a atividade industrial anterior é substituída por es critórios e outros 
serviços comerciais e equipamentos relacionados com as novas tecnologias e conhecimentos, a 
construção de suporte mais rápidos, mais espaços públicos e áreas verdes e usos de habitação social.   

PROPOSTA que se apresenta para a regeneración do 
bairro  de Couros.

Para dar continuidade fosse do área de actuação e para con-
seguir uma conexão forte com o resto da cidade,  cremos impre-
scindible um estudo de borde-los, o qual revela a desconexión 
dos sistemas de:

A. Caminhos
B. Espaços verdes

C. Hídrico

Através de actuações de derrubo e reconexión, bem como de in-
trodução 
de novos usos, o plano articula de novo estes sistemas recu-
perando a origem transversal da estrucutra urbana do s.XVIII. 

Unidades de projecto:

1. Borde oeste. 
2. Solar do projecto
3. Bairro de Couros
4. Borde este

1. Val do AVE.  

O contexto é o de um território marcado por um forte tecido industrial sobre uma 
topografi a marcada por uma rede hídrica muito importante.

A situação actual de fabrica-las exitentes é 
  
  indústrias em desuso

  indústrias activas mas com fortes defi ciências  

  indústrias com um bom desempenho 

Dada esta disparidade, propomos uma estratégia conjunta para todas elas, que as-
segure a revitalização de todo o tecido.  

2. Guimarães.  

A origem urbana de Guimarães está profundamente unida ao carácter geográfi co de seu terri-
tório.

Está situada no caminho Braga Viseu, uma das rotas norte sul comerciais mais importantes.

O castelo medieval, ao norte da cidade histórica, está localizado numa posição estratégica 
para o controle visual do território.

ESTRATÈGIA URBANA

Corte regeneración Bairro de Couros 

Planta regeneración Bairro de Couros 

ESTRATÈGIA TERRITORIAL ESTRATEGIA GESTÃO

2. Evolucionabilidad e participação.

A proposta é planejado como um sistema aberto e evolutivo..

Quando se activem os usos outros serão adicionados, os cidadãos devem estimular o processo com a utili-
zação. 

Uma pequena infra-estrutura, em onde a população pode participar, será garantia de um maior sucesso (B), 
enquanto um bom desenho não garante um resultado satisfatório a nível urbano (A).

A.               B.

1.

A. Laboratorio da Paisaxe. Guimarães.Vista desde o castelo B. Horta pedagógica de Creixomil. Guimarães.

2. 3.

Arqueologia territorial.   

 
Estudo do parcelario, percorridos de água e estru-
turas murarías do século XVIII, identifi cando os 
elementos estructurantes e espaciais à origem da 
forma urbana da zona de actuação.

Trata-se de um processo de entendimento que procura 
as relações entre os elementos construídos e a es-
trutura hídrica que os gerou.

1. Cursos de água

2. Caminhos históricos

3. Novos caminhos 

1. 2. 3.   

Como ESTRATÉGIA urbana a fragmentação deste alçado é 
fundamental. Este edifício não protegido, com um valor 
arquitectónico relativo mas com um grande valor tes-
timonial nos oferece uma oportunidade de abrir esta 
frente

Proposta

O edifício objecto do concurso é uma peça fi nque na 
ARTICULACIÓN entre o bairro de Couros e o do mercado ao oeste. 

A fábrica situa-se ao longo da rúa D. Afonso Henriques, confi gu-
rando um alçado contínuo à mesma.

Estado actual
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Vista desde o castelo
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Corte transversal pela entrada da rua D. Afonso 

Henriques

Corte transversal pela seção média do edifi cio Corte transversal pela entrada da praça pública

2/4

Vista desde o balcón para o espaço verde e a cidade
Estudos volumétricos do edifi cio e espaciais do corredor/varanda

1.

2.

3.

Axonometrica do edifi cio dende o parque
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Organigrama

Superfícies:

Administração...................................... 490 m2

Auditorio e estoque................................ 865 m2

Restaurante........................................ 300 m2 

Bar................................................ 150 m2

Ofi cinas............................................ 670 m2

Mercado............................................ 550 m2

Centro cultural e de exposições.................... 890 m2

Espaços de trabalho................................ 610 m2

Centro de formação................................. 590 m2

Incubadora de empresas............................. 1740 m2

Circulação......................................... 1240 m2

Instalaçoes........................................ 397 m2

Volume Residencial................................. 990 m2

2. Vista da rua D.Afonso Henriques
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Alçado Principal pela rua D. Afonso Henriques

Corte Longitudinal por núcleos de comunicação.

Planta 02 a pie plano desde rua D. Afonso Henriques
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b. Principais Elementos de Construção, 

Planta Primeira.

- Pavimentos.

· Pisos de cerâmica vermelha para os es-

paços exteriores e clara para os interiors. 

MARGRES, Pedra Lusitana - Luz do Alentejo 
Castanho T03 - 60x60cm e Luz da Guarda Cinza 

T04 60x60cm.

a. Principais Elementos de Construção, 

Planta Segunda.

- Elemantos divisórios e de partição.

· De corer; para garantir fl exibilidade nos es-

critórios e a sua possível expansão. KLEIN, 
Sistema de Portas de Correr Telescópicas de 

Vidrio - Extendo 2+2 (5,1m)

a. Principais Elementos de Construção, 

Res do Chão.

- Elemantos divisórios e de partição.

. Fixos; bloco de betao com acabamento de 

pintura cinza escuro para os núcleos escuros 

como circulação vertical e casas de banho.

- Fachadas e coberturas.

· Cobertura de telhas branca no edifício prin-

cipal e vermelhas nos espaços dos pisos té-

rreos. Telhas COELHO DA SILVA, Tecno Terra 

E.60 e Tecno Branco Natural N.02.

Construção de piso

Piso existente     400 mm

Cimento auto-alisante    50 mm

Revestimento de linoleo   5mm

Construção de paredes interiores

Colunas existentes    450 mm

Bloco de betao     25 mm

Acabamento de pintura cinza escuro  0.5 mm

Construção de fachadas

Parede existente    400 mm

Painéis de isolamento    80 mm

Painéis de betão pré-fabricados   70/130 mm

Construção do cobertura

Piso existente     250 mm

Barreira de vapor

2 Painéis de isolamento   80 mm x2

Membrana de impermeabilização   50 mm

Cascalho     90 mm

Pavers de concreto    25 mm
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