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A viagem até Guimarães foi de comboio, da estação prosseguimos a pé até à Avenida D. Afonso Henriques, directos ao edifício

da antiga Fábrica do Cavalinho e continuámos até ao centro da cidade que nos convidava para uma visita.

Numa primeira impressão sentimos a franca proximidade  entre a Estação Ferroviária, a Fábrica e o Centro da Cidade. Ainda que

numa posição estratégica a avenida mostra-se desabitada, com um grande volume do edificado desocupado, tanto os edifícios

fabris que caracterizam a rua como os comerciais. Nem mesmo a construção do Centro Cultural Vila Flor se mostrou

impulsionador de sinergias capazes de envolver e dinamizar  a Avenida D. Afonso Henriques.

Do edifício retivemos, pela sua posição fase à Estação Ferroviária, a facilidade deste funcionar tanto para a cidade como para

fora desta. A fábrica, no meio de tantas outras, apresenta características muito próprias que lhe conferem identidade e memória,

como tal deverão ser mantidas -as extensas áreas marcadas por um rígido módulo construtivo associado a uma janela pontual

ou as diferenças de pé-direito a que correspondem áreas com características diferente.

Todavia, este não apresenta padrões de conforto para que possa ser usufruído na sua plenitude e para se integrar  na malha

urbana, independentemente do programa que lhe seja atribuído.

A visita por Guimarães convenceu nos de que se mostrava imperativo a regeneração do parque industrial e assim aumentar a

empregabilidade de forma a segurar e aumentar o número de habitantes da cidade. Entre a população idosa e os jovens

universitários percebeu-se uma lacuna de população activa que activasse também ela a cidade.

Perante um quadro de primeiras impressões, optou-se, assim, pela criação de um espaço capaz de promover a implementação

de novas indústrias , estimulando a longo prazo a ocupação da área envolvente.

Pois a revitalização  destes espaços carece de uma estratégia holística de intervenção urbana que integre um conceito operativo

na própria cidade, como seja uma estratégia para o desenvolvimento de uma actividade económica sustentada por um projecto

que garanta a viabilidade desta intervenção, caso contrário, torna-se uma intervenção isolada, sem efeitos na sua envolvente.

Ainda assim, pareceu-nos importante encarar também a ocupação como temporária, sem cair no estigma de que o edifício

expirava com esta última. Por isso as acções primárias foram divididas em etapas que permitiam o uso efectivo do edifício.

Dividindo, grosso modo, em três momentos: a clarificação espacial dos dois volumes, a intervenção infra-estrutural e a

intervenção programática. Sendo que as primeira tem um carácter pesado e deve definir o espaço e permanecer no edifício

independentemente do seu programa, esse sim, leve e efémero.

Propõem-se assim a criação de dois novos conceito de co-working, voltado para a industria e voltado para a natureza. As

secretárias são substituídas por áreas delimitadas, quer seja para o desenvolvimento de empresas de cariz industrial, quer seja

para experimentar a terra.

Este edifício funcionaria como a experiência das novas empresas que desejassem arriscar nesta actividade onde contariam,

para além dos apoios legais e burocráticos, a partilha e a oportunidade  do contacto directo com a comercialização dos bens

produzidos através de espaços específicos.

Como Capital Europeia da Cultura 2012, Guimarães foi alvo de diversas obras que muniu a cidade de um grande leque de

equipamentos, ditos, culturais. Mas carece de uma forma, de um espaço, e até mesmo de uma legislação que promova a

economia local agora que o volume de turismo tende a diminuir.

Nesse sentido e perante um parque industrial desabitado, parece-nos que um espaço capaz de valorizar, promover e divulgar as

pequenas indústrias locais seja sensato.

Procuramos com este programa também contrariar a ideia generalizada de que o crescimento económico só pode seguir o

caminho da alta tecnologia ou da criatividade. Acreditamos que o impulso da economia pode passar por vias mais acessíveis e

ajustadas à realidade, isto é, por uma economia baseada na cultura, hábitos e produtos locais. Procurando assim a cooperação

entre indivíduos num espaço ideal para encontrar apoio, partilhar o know-how, encontrar companheiros de negócio, montar o

plano de negócio, ter um lugar físico para a actividade, produzir, mostrar produtos, criar redes, …
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 Alçado Nascente | 1:500 Corte transversal | 1:500

Planta contacto com a rua | 1:1000
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 Planta Piso 0 | 1:500
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Planta parcial da caixa de trabalho | 1:500

Corte longitudinal caixa de trabalho | 1:500

Alçado da caixa de trabalho | 1:500

Corte 3 | 1:200 Corte construtivo | 1:20

rufo de zinco
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fixação

telha CS Plasma

ripa de madeira

isolamento térmico 60mm

gesso cartonado
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telha CS Plasma

caixilho de aço com vidro simples

pavimento cerâmico Margres One,
Grey One 60x60

camada de forma
isolamemto térmico 40mm
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