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Introdução

É com grande satisfação e orgulho que a Escola Superior Gallaecia
apresenta o trabalho realizado na Licenciatura em Arquitectura e
Urbanismo que, durante o ano lectivo de 2008/2009, tiveram na
cidade de Tui o seu cenário de intervenção.
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No presente quadro social e económico, a ESG acredita ser da
mais extrema importância a criação e consolidação de sinergias
entre as instituições de ensino e as entidades de administração
públicas locais.
Esta cooperação profissional e académica surge no sentido da
utilidade e cooperação comunitária que, para além de gratificar
todos os seus intervenientes, tem como objectivo sine qua non
a melhoria da qualidade de vida da região onde se insere.
O município de Tui, mais concretamente o seu núcleo urbano central,
foi o palco de intervenção escolhido, pela sua potencialidade e
conivência administrativa, para um conjunto de estudos e propostas
que visam a sua profunda requalificação urbana.
Para além de tratar-se de uma excelente maneira para diversificar
a programação curricular, conferindo maior coerência e
pertinência às propostas arquitectónicos, acreditamos que,
esta iniciativa sobretudo após a sua apresentação publica,
possa decerto estimular a discussão publica e produzir uma
orientação concreta no desenvolvimento urbano da cidade,
ao mesmo tempo que possa, inclusivamente e naturalmente,
induzir algumas soluções viáveis de qualidade.
Por tudo isto a Direcção agradece a oportunidade e o apoio
concedido pelo Ayuntamento de Tui, na figura do seu
Alcaide; a disponibilidade e a cooperação da Associação de
Comerciantes de Tui, através do seu Presidente; o trabalho e
a dedicação dos alunos intervenientes (sempre e em qualquer
instancia os destinatários de todas as nossas acções); e muito
particularmente a dedicação e instigação intelectual do
Professor Nuno Pereira da Silva, principal responsável pela
coordenação desta iniciativa.

Julho de 2009, Vila Nova de Cerveira.
O Presidente do Conselho de Direcção,

Rui Correia
Centro histórico

Estratégia de Intervenção
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A proposta pretende privilegiar sobretudo os habitantes de
Tui, reaproximando-os com a História e com a potencialidade
turística da cidade.
No tecido urbano a principal linha de acção será a renovação
das ligações entre a cota alta e a cota baixa, de forma a permitir
o acesso da população até à zona fluvial.
Relativamente aos espaços públicos, a estratégia passará pela
revitalização da sua utilização, na frente fluvial, quer pelos
habitantes quer pelos turistas. A valorização do carácter
cultural de Tui, também será integrada na estratégia geral,
de forma a impulsionar a relação da população com a cidade,
mostrando-se mais receptiva a quem a visita.
No que concerne aos imóveis pretende-se a reabilitação das
edificações devolutas, do centro histórico, complementada com
a implementação pontual de equipamentos de proximidade. O
principal objectivo será de reintroduzir habitantes no núcleo
histórico, valorizando consequentemente o seu património
tangível e intangível.
A revitalização da zona fluvial passa pela implementação
de três equipamentos âncora, uma creche/infantário, uma
unidade hoteleira e um centro cultural.

Vista do passeio fluvial

Existente

Proposta

Anita Cruz, Inês Matos, Mariana Costa
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Planta da estratégia de reabilitação

Centro Cultural, Frente Fluvial
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O principal objectivo do Projecto, expresso na macro-estratégia,
é revitalizar a ligação da cidade ao Rio, atraindo a população
para este local marginalizado e esquecido.
A intervenção consiste na remodelação da Rua Bispo Lago,
desde a Corredera até à Praça do fontanário, na qual é
implantado um equipamento de proximidade, que a delimita a
sul, complementando assim a requalificação da área ribeirinha.
Conectando as distintas cotas a uma plataforma pedonal que
liga o recinto amuralhado à zona fluvial.
A área de intervenção assume a configuração de um ângulo
que se vai abrindo progressivamente para o Rio, à medida
que vai baixando a cota, até atingir a margem. O remate do
percurso é formalizado com um Centro Cultural que delimita e
enquadra a requalificação de uma Praça, de grandes dimensões,
desenvolvida a partir de um espaço residual que continha uma
fonte. O edifício é pensado como uma continuação do percurso,
em que a cobertura funciona como miradouro, possibilitando
a passagem pelo seu interior para aceder à zona fluvial.
A praça proposta adapta-se ao edifício e à topografia, que
se caracteriza por cotas muito diferenciadas, assim a praça
destina-se a “proteger” e a valorizar a zona de do fontanário,
assim como se caracteriza por ser um espaço de transição entre
cotas, com rampas e escadas.

Maquete da proposta

Corte da proposta

Anita Cruz
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Planta da proposta

Creche e Infantário, Rúa de Penedo
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O edifício resulta de uma matriz formal que utiliza os
alinhamentos do tecido urbano envolvente e os estende sobre
o terreno.
A acidentada topografia foi resolvida sintetizando o declive
em dois socalcos distintos. Situando o jardim-de-infância no
socalco superior e a Creche no inferior, que funcionariam de
forma autónoma apenas partilhando os acessos. O edifício
encontra-se assim enterrado na sua totalidade, pelo lado
norte, abrindo-se para sul/poente.
As dependências funcionais internas, que fragmentam
formalmente o corpo do edifício, encontram-se interligadas
por comunicações limitadas pelos elementos centrais dos
edifícios: Os Pátios exteriores e as salas polivalente.
Os pátios exteriores situam-se no centro não só para haver a
possibilidade de constante vigilância mas também como forma
de iluminar e ventilar toda a zona de circulação.
Junto à entrada localizamos a recepção, e a zona de depósito de
carrinhos, também a zona de isolamento para uma saída rápida
e fácil. Separando-se os percursos segundo crianças/educandos
e pessoal técnico/administrativo, surgem por um lado as salas
de actividades e instalações sanitárias para crianças; e por outro
lado, mais interior, as áreas administrativas e técnicas.

Planta da distribuição da proposta

Esboços

Inês Matos
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Planta da proposta

Unidade Hoteleira, Santo Domingo

10

A unidade hoteleira proposta pretende servir o turismo de
luxo associado à utilização da marina, tornando Tui num ponto
de referência no turismo do rio Minho. Através da estratégia
de intervenção optou-se pela sua implementação num local
elevado, de modo a tirar o máximo partido da vista privilegiada
sobre o Rio.
A unidade hoteleira vem ocupar toda a área do jardim de
Santo Domingo, redefinindo percursos de acesso ao rio e zonas
de estar/jardim. Em termos formais caracteriza-se pelo seu
carácter modular, quebrado propositadamente em momentos
de excepção, pelo seu alinhamento perpendicular ao rio e
pela sua cobertura ajardinada, que prolonga o mirante na
continuidade da estrutura existente.
Três pátios, com generosos canhões de luz, em forma de prismas
irregulares irrompem pela cobertura destacando-se na matriz
regular de sobreposições e intercepções da fachada.
O volume que comporta a área do Spa e da piscina também se
destaca do conjunto, formalizado numa significativa consola
que se estende até ao rio, projectando-se sobre a margem,
à qual se acede por um sistema de rampas que delimitam e
enquadram o edifício com a topografia.
Esta dramatização da composição e da escala exterior é
equilibrada pela conjugação com o jardim da cobertura composto
por áreas de contemplação e espelhos de água rasantes.

Fotomontagem

Alçado da proposta

Mariana Costa
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Planta da proposta

Estratégia de Intervenção 2
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A proposta baseia-se na criação de um parque linear,
requalificando toda a frente fluvial da encosta sudeste da
cidade de Tui. Como elementos de transição estratégicos
são implantados quatro equipamentos, destinados a novas
actividades, que funcionam como pontos de ancoragem ao
centro histórico: Marina, Centro de Ócio, Centro Cultural e
Pousada de Peregrinos.
A zona sul da intervenção, anteriormente degradada e
desarticulada com a área do parque, assume agora um papel
de extrema importância, criando uma ligação directa com a
zona ribeirinha. A Marina destaca-se claramente como o seu
elemento central, nomeadamente pelo seu potencial turístico
relacionado com as embarcações de recreio. Situada na
convergência da rede de percursos e dos acessos do parque,
é complementada por equipamentos lúdicos, culturais e
estabelecimentos de restauração e bebidas.
A requalificação da margem passa também pela redefinição
do espaço público, com extensas áreas ajardinadas e
arborizadas, tentando estimular os habitantes de Tui para
a prática de actividades ao ar livre, sobretudo desportivas.
Objectivo coadjuvado pela morfologia e orientação do local,
caracterizado por uma generosa exposição solar e uma
significativa protecção dos ventos dominantes.

Zona do novo molhe

Perspectiva da proposta

André Terleira, David Fernandez, Hélder Rodrigues, Paulo Gomes
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Planta da estratégia de reabilitação

Centro de Ócio, Frente Fluvial
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O projecto proposto localiza-se a norte da zona ribeirinha
de Tui. A volumetria do edifício caracteriza-se por uma
implantação longitudinal, paralela ao rio, acompanhando a
topografia do local.
Na sua envolvente é proposto o redesenho das circulações
pedonais, com espaços ajardinados e a inclusão de espaços de
contemplação e lazer.
O programa proposto destina-se a promover alternativas
para os tempos livre, abrangendo uma larga faixa etária e
classes sócias variadas, dinamizando a utilização das margens
fluviais da Cidade. As instalações visam a optimização das
instalações existentes do entorno e a sua coordenação com os
equipamentos propostos.
Este edifício funcionara também como elo de ligação entre
a zona ribeirinha e a praça proposta, de forma a criar um
equilíbrio no tecido urbano existente. Adjacente a este edifício
projecta-se um passadiço, que percorre a totalidade da encosta
do centro histórico, ligando os equipamentos propostos.
O centro de ócio visa várias áreas, fundamentalmente de
carácter desportivo, saúde e estética. O tipo de actividades que
englobará será: de carácter lúdico, desportivo, festivo, criativo,
ecológico e solidário, considerando sempre as preferências,
interesses e necessidades da população.

3D da proposta

3D da proposta

3D da proposta

André Terleira
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Planta de localização

Marina e Porto Desportivo, Frente Fluvial
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O edifício proposto corresponde a uma pousada para o
Caminho de Santiago que passa pela Igreja e Convento de
Santo Domingo.
Os percursos urbanos são os grandes definidores funcionais
e formais do projecto. Múltiplas possibilidades de caminhos
são propostos, quer para os seus utilizadores, no interior do
edifício, quer para os visitantes, atravessando o museu temático
do caminho de Santiago.
Implantado longitudinalmente de forma paralela ao Rio,
o edifício potencia as vistas a nascente, sem cortar a franja
arbórea proposta na macro - estratégia de intervenção.
Procurou-se evitar o corte das vistas, sobre o Rio, dos edifícios
mais distantes, situados a nascente. Assim optou-se por não
recorrer a volumes de grandes dimensões, exceptuando no caso
do átrio de entrada que apresenta uma expressão material leve.
Este átrio estabelece relação com a praça existente a sul do
edifício, onde se proporcionam três percursos distintos: através
do edifício, ladeando o mesmo através de um jardim adjacente ou
ascendendo à cobertura. Este último percurso possibilita a ligação
a uma praça superior, descer para o interior do edifício e sair a
norte ou atravessar a cobertura até ao largo de Santo Domingo.
3D da proposta

3D da proposta

3D da proposta

Heldér Rodrigues
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Planta de proposta

Pousada para Peregrinos, Santo Domingo
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A proposta pretende agregar equipamentos de serviços e de
lazer num único complexo. O edifício procura tirar partido do
impacto da sua imagem, de superfícies fluidas e de grandes
planos envidraçados, enquadrado num parque ajardinado que
resulta da requalificação da margem.
O parque desenvolve-se a partir da implantação de uma nova
marinha de embarcações desportivas, valorizando assim o Rio
Minho a sua ligação à cidade de Tui.
Procurando um espaço de ampla circulação, com relação directa
com o rio tanto no interior como na envolvente da proposta.
Os dois edifícios desenvolvem-se com a mesma linguagem
estética, abraçando a marina e o parque ribeirinho. Com um
único piso o centro cultural desenvolve-se na área mais elevada
desfrutando de melhor visibilidade.
Os pilares, irregulares e de secção reduzida, que marcam a
estrutura à vista procuram tirar partido das transparências.
No piso da marina, procura-se também uma linguagem
unificadora utilizando revestimentos de tijolo maciço, de
várias tonalidades, cujos alinhamentos são transpostos para a
estereotomia do pavimento exterior.
3D da proposta

3D da proposta

David Fernandez
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Planta de proposta

Centro Cultural, Rúa de Penedo
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A actual procura por parte da sociedade do consumo de arte,
tem justificado a criação de centros multifacetados, onde o
factor económico (negocio/consumo) está consolidado. Todas
as cidades procuram novos ícones, no sentido de atrair turistas.
Para isso, torna-se necessário conjugar de forma eficaz o
mundo da cultura, com o mundo comercial. É este binómio
contemporâneo que pode fazer a ligação “Individuo - Cultura”.
Com esta proposta tenta-se contrariar o protagonismo
exagerado da forma em relação à função. Pretende-se uma
estrutura minimalista limitada à pele e esqueleto dos edifícios
de entrada, permitindo a definição de um espaço ordenado de
forma clara, simples e fluida, sugerindo liberdade de utilização.
As constantes mutações da sociedade actual têm vindo a alterar
o paradigma do arquivo/depósito de informação convencional.
Assistimos, actualmente, ao surgimento de novos espaços,
novos museus ou mesmo à sua reformulação dos existentes
São estes os equipamentos capazes de alterar os fluxos,
interacções da cidade e, também, capazes de criar novas
dinâmicas urbanas.
Estes espaços têm de ser referências, edifícios vivos, com
abertura para novas experimentações, capazes de convidar
o visitante para, não só, a observação, contemplação, como
também garantir a educação cultural do indivíduo.

3D do interior da proposta

3D da proposta

3D da proposta

Paulo Gomes
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Planta de proposta

Estratégia de Intervenção 3
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Os objectivos gerais passaram por estabelecer a relação da
Cidade de Tui com o Rio Minho considerando a sua natureza
e estrutura; Salvaguardando o Património Cultural e Natural
existente; Recuperando o tecido Urbano degradado e
Integrando o casco histórico no conjunto edificado actual.
Identificamos dois problemas fundamentais: A inadequada
comunicação do centro urbano com a margem do Rio e a
escassa utilização desta área.
A estratégia passa por reintroduzir a área fluvial na vida
quotidiana dos habitantes de Tui, através de intervenções
pontuais, localizadas nas áreas que identificamos como “zonas
de oportunidade”.
Estas intervenções, tanto de carácter de recuperação das infraestruturas existentes como de criação de novos elementos
urbanos, pretender revitalizar e consolidar o tecido urbano
existente.
Assim identificamos as seguintes áreas prioritárias: 1- Casco
Histórico; 2- Zona Verde; 3- Marina (juntamente com a
totalidade da zona ribeirinha); 4- Área da ruína do Teatro.
Esquema de intervenção

Vista panorâmica

Artur Dionísio, Eva Vázquez, Rosa Parcero, Francisco Ollero
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Planta da estratégia de reabilitação

Unidade Hoteleira, Rúa de Penedo
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O local caracteriza-se por ser um espaço de fronteira entre duas
malhas medievais, pode-se considerar como sendo um “vazio
urbano”, bastante degradado, apesar de constituir um lugar
de acesso privilegiado.
A área de intervenção confronta a norte com a malha
medieval de Tui, composta pela rua do Pinheiro e antiga porta
dos Ferreiros, a sul com a antiga via romana e Arrabalde de
Freanxo, a poente com um entroncamento de vias e a nascente
com um espaço rural abandonado.
Formalmente o edifício proposto pretende unificar a malha
edificada, tendo como referência principal a volumetria da muralha.
O projecto deu especial atenção à iluminação e ventilação
natural, especialmente nas zonas de serviços.
A distribuição do programa é feita em 3 zonas: Espaços de
serviços na cave, espaços sociais no piso térreo e espaços
privativos nos andares superiores.

3D da proposta

3D da proposta

Artur Dionísio
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Planta de localização

Porto Desportivo, Frente Fluvial
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A presente proposta pretende resolver um espaço localizado na
margem do Rio Minho, através da implantação de um pequeno
porto desportivo e de um novo edifício de apoio, valorizando
a envolvente através da criação de percursos pedonais, áreas
ajardinadas e equipamentos lúdicos.
O objectivo do projecto consiste em reutilizar esta área para
percursos pedonais, complementados com espaços ajardinados,
sem novos obstáculos.
Justifica-se assim a forma proposta, com a criação de uma
“nova topografia” formalizada na cobertura do edifício.
As suas formas orgânicas permitem a utilização de
compartimentos amplos e abertos, limitados exclusivamente
pelas áreas de serviço.
Com a cobertura e a zona de acesso às instalações são criadas
comunicações cruzadas que possibilitam autonomizar o
percurso pedonal fluvial das instalações portuárias.
Todo o edifício se desenvolve num único piso, térreo, dividido
em três espaços de apoio ao porto desportivo: o Café/bar, a
Administração e uma pequena Oficina.
O edifício é complementado com um posto de controlo, isolado
do conjunto, localizado junto à plataforma de embarque.

Planta da proposta

Alçado lateral

Eva Vázquez
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Planta de localização

Habitações unifamiliares em banda, Rúa de Antero Rubin
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Na intenção de ligar a Cidade de Tui com o Rio Minho,
apresenta-se uma proposta totalmente diferente, a criação de
novos edifícios de habitação, mais concretamente Moradias
Unifamiliares em banda.
O objectivo pretendido seria uma intervenção que permitisse a
fixação de habitantes de forma permanente em contraste com
a atracção esporádica e pontual de visitantes. A consequente
valorização imobiliária da área em questão também seria um
factor a considerar.
O conceito deste projecto baseia-se em libertar os extremos do
local de intervenção, centrando a construção no seu interior.
Assim, os arruamentos que confinam a parcela, contrariamente
no que sucede no Casco Histórico, caracterizam-se pela sua
generosa dimensão e grande impacto visual.
Como complemento à área habitacional são propostos dois
espaços públicos: uma pequena Praça e um grande jardim,
onde coexistem áreas de descanso e zonas lúdicas de jogos.
O terreno caracteriza-se também por uma forte pendente, cuja
implantação dos edifícios, dispostos em socalcos desfasados,
ajuda a vencer de forma suave.

Proposta tipológica

Corte da proposta

Rosa Parcero
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Planta de localização

Estratégia de Intervenção 4
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Este trabalho pretende redefinir a relação entre a cidade e o rio.
O objectivo fundamental é reintroduzir o Rio Minho na vida
urbana da cidade. Para alcançar este objectivo é fundamental
dotar a ribeira de atractivos e acessibilidades adequadas.
A estratégia passou por:
- Do ponto de vista Ambiental pretende-se garantir o regime
do rio sem aumentar as barreiras ao seu fluxo e preservar o
nível do caudal actual.
- Manter e proteger os ecossistemas da ribeira, sobretudo na
conservação dos bosques autóctones, mediante a eliminação
de espécies invasoras e substituição pelas espécies autóctones.
- Revitalizar o Eixo de interesse Histórico e Cultural de Tui.
No que se refere ao Enfoque Social e Urbanístico, ordenar os
espaços livres, produzindo uma continuidade de corredores
verdes ao longo da ribeira, complementando-o com áreas de
estacionamento, ciclo vias, equipamentos e serviços para atrair
o cidadão a estes novos espaços.

Esquema

Esboço

Esboço

Ana Melo, Joaquim Iglesias, José Calviño, Silvia Castro
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Planta da proposta

Spa, Salud per Aqua, Rúa Bispo Lago

32

O equipamento proposto tem como propósito dinamizar
uma área da cidade de Tui que actualmente se encontra
praticamente abandonada - o centro histórico.
Partindo da estratégia de unir a cidade de Tui ao Rio Minho,
este equipamento tem como objectivo estimular o regresso de
habitantes e visitantes ao centro histórico da cidade.
Sendo que o curso do Rio Minho tem alguma tradição no
tratamento termal, sobretudo a este como nos exemplos
de Monção e Melgaço, a proposta pretende assim estender
o conceito do SPA para oeste e para a margem galega e
adaptando-o aos conceitos actuais.
Invocando o Rio, o edifício pretende ser um percurso através da
água com continuidade e ligação aos percursos do centro histórico.
Encontra-se dividido em dois volumes, que nascem da
topografia, havendo assim uma continuidade com o terreno,
permitindo que este espaço e sobretudo esta área funcione
como um grande parque ajardinado, que por sua vez faz a
ligação ao Rio, cumprindo assim o objectivo da estratégia inicial.

Planta de localização

Corte da proposta

Ana Melo
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Planta da proposta

Estratégia de Intervenção 5
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Contrariamente à tendência mais imediata de expandir o
tecido urbano até à zona ribeirinha, como forma de conectar
estes dois elementos, a presente proposta pretende aumentar
o corredor verde ribeirinho para dentro dos limites do próprio
perímetro urbano consolidado.
Requalificado como um jardim percurso, o jardim fluvial
funcionará como o elemento nuclear da proposta, conectando a
“corredera” ao Rio, desdobrando-se através dos vazios urbanos
disponíveis até ao coração do casco histórico, assumindo
tal como a muralha medieval, desaparecida quase na sua
totalidade, um traçado orgânico gradualmente adaptado à
topografia.
Estes jardins sequenciais solucionariam assim duas necessidades
urgentes da cidade de Tui, estabelecer uma ligação pedonal
directa com o Rio e preencher os inúmeros espaços residuais e
devolutos existentes pontualmente dentro da massa edificada.
Esta “contaminação” verde aumentaria portanto a qualidade
ambiental e estética da atmosfera urbana da cidade, dotando-a
de mais espaço público, promovendo um estilo de vida mais
saudável e articulando de forma coerente os seus percursos.

Proposta do parque da cidade

Corte da proposta

Juliana Ferraz, Marcel Carvalho
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Planta da proposta

Restaurante, Frente Fluvial
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A proposta parte da instalação de um equipamento de
Restauração e Bebidas como apoio complementar às actividades
lúdicas, dispostas na franja fluvial oriental, requalificada como
jardim linear, na base da colina da Cidade.
O programa encontra-se distribuído em duas partes, a norte situase a área técnica, composta pela cozinha e armazéns, e no extremo
sul desenvolve-se a zona de atendimento e acesso público.
Esta separação é feita através de um pequeno volume, onde
funciona o bar, e de um painel envidraçado, responsáveis
respectivamente pelo ordenamento da circulação dos funcionários
e pelo bloqueio da exposição directa sobre a cozinha.
O volume é totalmente aberto a sul e a nascente, onde grandes
vãos envidraçados tiram partido das suas vistas sobre o Rio Minho
e sobre a Praça que o liga na retaguarda ao centro da Cidade.
Uma estrutura autónoma estende e prolonga uma pala sobre
o conjunto, enfatizando a escala do gesto arquitectónico e
assumindo uma intenção de monumentalidade na formalização
da cobertura.

Planta da proposta

Alçados da proposta

Marcel Carvalho
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Planta da proposta

Reabilitação Urbana e Rural

38

No âmbito da Unidade Curricular (UC) Reabilitação Urbana e
Rural, em articulação com a UC de Projecto do 5º ano do Curso
de Arquitectura e Urbanismo, foi proposto aos alunos que se
estudasse o território urbano de Tui no sentido de se perceber
de que forma se poderia encetar uma maior e mais adequada
articulação entre o centro histórico daquela cidade e o seu rio.
Metodologicamente, e para o efeito, os alunos desenvolveram
– numa primeira fase – um diagnóstico sobre aquele espaço
urbano, identificando fragilidades e potencialidades (actuais
ou emergentes), recorrendo a diversos instrumentos que lhes
permitissem conhecer e compreender melhor Tui, quer de
forma empírica, quer racional.
Depois da fase do diagnóstico seguiu-se a análise dos elementos,
informação e dados recolhidos, discutindo-os e debatendo-os em
aula, confrontando-os entre colegas. Depois passamos à fase da
síntese, na qual os alunos não só desenvolveram peças gráficas
e escritas que traduzissem e objectivassem o estudo até então
levado a cabo, como também perspectivassem desde logo quais
as possíveis estratégias para tornar mais interactuantes Tui e o seu
rio. Daqui surgiu o programa, e dele avançou-se para o conceito
e respectiva proposta de actuação, a qual foi concretizada em
dois exercícios práticos (abordados a distintas escalas): o primeiro
formalizado enquanto macroestratégia; o segundo enquanto
desenho urbano de um pequeno espaço público.
Esta foi uma experiência pedagógica bastante enriquecedora
na medida em que se concertaram esforços e energias num
determinado espaço urbano, aproveitando sinergias entre
diferentes UC’s, e na qual ficou demonstrada a extrema
pertinência da relação entre a Escola e a cidade de Tui, já
que –a partir dela– foi possível focar o objecto de estudo com
rigor e profundidade, conferindo ao exercício uma maior
proximidade com a realidade. Com este exercício académico,
com condicionantes profissionalizantes, não foi só Tui que se
«aproximou» do seu rio, foi também a Escola que ficou mais
ligada à cidade de Tui.

Exemplo de edifício devoluto

Reunião de trabalho

Prof. David Viana
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Planta da proposta

Praça do Fontanário, Frente Fluvial
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A proposta pretende transformar a área do fontanário préexistente numa praça ampla, com abertura directa para a frente
ribeirinha, directamente relacionada com o equipamento cultural
proposto e com a requalificação da praia fluvial.
A sua relação com as circulações envolventes e a sua articulação
com a cobertura do edifício, que funciona como miradouro,
confere-lhe uma escala mais expressiva e uma maior unidade em
termos de desenho urbano.
O mobiliário urbano, maioritariamente de carácter permanente,
surge associada à esterotomia do pavimento e à materialidade do
conjunto edificado.
A Praça acaba por resolver, através de soluções pontuais,
a ligação actual entre as distintas cotas. A fragmentação
do plano de pavimento único, com diferentes ângulos e
inclinações acaba por funcionar como uma espécie de patamar
de transição contínuo, e a configuração da escadaria, assumida
como auditório ao ar livre, acaba por simplificar e dignificar
um espaço presentemente residual, estrangulado entre dois
traçados urbanos desiguais.

Maqueta da proposta

Corte da proposta

Ana Cruz
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Planta da proposta

Praça da Estrela
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A solução proposta pretende a introdução de um elemento
autónomo edificado, que funcionaria como um espaço de
contemplação coberto e protegido, justamente com a mesma
função da área pré-existente.
Este elemento funciona como um túnel, cuja forma condiciona
o utilizador para que este não consiga ver a extremidade oposta
independentemente da sua posição.
Sobre elevado em relação ao pavimento da praça e com uma
torção no seu volume direcciona o ponto de vista para montante
do rio, permitindo a circulação na sua parte inferior.
Existe apenas uma árvore no centro de toda a praça, e devido
à sua escala, não possuía qualquer expressão significativa. Por
esta razão decidiu-se desenhar a estrutura da peça a partir da sua
projecção, formando uma malha irregular e abstracta com base
na sobreposição dos seus ramos.
O revestimento é feito em policarbonato translúcido e colorido,
tendo também uma gradação de cor que constrói e estimula o
percurso ate ao final do miradouro.
Toda a estrutura é formada por filamentos em aço e nas zonas
estruturais (que representam os troncos) por betão revestido a
chapas do mesmo material.

Materialização da proposta

Corte da proposta

Inês Matos
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Planta da proposta

Jardim de Santo Domingo

44

A requalificação do jardim de Santo Domingo está intrinsecamente
ligada à proposta de implantação de uma unidade hoteleira no
local, cuja cobertura albergaria um novo jardim.
O jardim caracteriza-se pelo seu carácter modular e pela sua
diversidade cromática. É constituído por um passadiço em
madeira que o percorre na totalidade, levando o utilizador até
aos espaços de contemplação.
Espelhos de água rectangulares, projectados sobre os espaços
interiores do hotel, surgem como os elementos principais
da composição, relacionando-se com as distintas espécies
arbóreas seleccionadas.
Foi utilizado mobiliário urbano sóbrio e simples, de acordo com a
linguagem estética e com a materialidade da unidade hoteleira.
A iluminação, no pavimento, ao longo dos percursos pretende
conferir uma atmosfera mais tranquila no final do dia, criando
uma nova paleta de cores suaves que se conjugam com as sombras
dos elementos.

Mobiliário Urbano

Corte da proposta

Mariana Costa
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Planta da proposta

Praça da Feira, Calle de Orense
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A principal característica da proposta prende-se com o facto
da solução ter sido projectada como uma solução única e
coordenada com o tecido urbano envolvente, integrando as
circulações e as acessibilidades quer em dias de feira quer em
dias normais.
Foram objectivos gerais a optimização do estacionamento, a
concentração do da feira, a requalificação do espaço público e
a sustentabilidade social.
A água destaca-se como elemento essencial no projecto.
Através de um plano de água que atravessa longitudinalmente
o parque. Pontos de água são colocados ao longo do parque na
sua zona superior, localizados de forma estratégica, quer como
bebedouros para os visitantes, quer como pontos de lavagem
para as tendas das feiras.
A arborização da área, também constitui um ponto a assinalar,
na medida em que resulta como uma solução sustentável para
o sombreamento do espaço público e consequentemente para
o conforto da sua utilização. Morfologicamente a sua estrutura
também auxilia a definir melhor os limites das tendas comerciais.

3D da proposta

3D da proposta em utilização normal

3D da proposta em dias de feira

André Terleira, Hélder Rodrigues
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Planta da proposta

Alameda de Santo Domingo
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A área de intervenção, apesar da sua importância histórica para
a Cidade de Tui, caracteriza-se actualmente como um espaço
marginal, muito por culpa da não subsistência de edifícios e
espaços que comportem actividades quotidianas por parte dos
seus habitantes.
A proposta pretende manter o jardim, aproveitando as suas
potencialidades,integrando-onafrenteribeirinhaetransformando-o
num elemento de atracão de fluxos, contrariamente ao seu estado
actual com função praticamente decorativa.
Como objectivo geral pretende-se ligar a alameda de Santo
Domingo com o percurso ribeirinho.
O objectivo seria a criação de um espaço que rematasse o
desenho do espaço público da margem e que funcionasse
como um local de pausa dentro dos percursos de circulação
daquela área da cidade.
Considerando a importância do convento de Santo Domingo
e da passagem do caminho de Santiago pela sua Alameda o
projecto de requalificação pretende tirar partido das vistas para
o Rio, assim como para o Casco Histórico, aumentar os espaços
ajardinados da alameda e enfatizar o seu carácter simbólico.

Planta da proposta

Corte da proposta

David Fernandez
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Planta da proposta

Praça do Fromista
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A presente proposta tenciona desenvolver uma estratégia
urbana que permita requalificar uma área da cidade que se
encontra bastante degradada. O objectivo principal seria
potenciar as capacidades da Praça, através de uma operação de
reorganização formal, bastante pragmática, para que esta se
assuma como um elemento centralizador do tecido urbano.
A proposta de intervenção é composta essencialmente por duas
unidades distintas: - uma primeira que resulta da requalificação
de um edifício já existente, praticamente devoluto; e uma
segunda constituída pela construção de um circuito de circulação
pedonal (passadiço).
Estes são dois elementos que surgem como resposta às
necessidades de criação de cenários urbanos, que se pretendem
simples e viáveis, mas extremamente estimulantes para a
dinâmica da envolvente.
O edifício existente corresponde a um imóvel de valor patrimonial
e cultural significativo, o Teatro Municipal de Tui, actualmente
abandonado, e que carece de uma intervenção que dignifique
a sua memória.
O passadiço, procura estabelecer ligações entre as distintas cotas
e também proporcionar pontos de observação, ou seja, a partir
da Praza del Fromista podemos aceder ao passadiço, percorre-lo
através do interior do Teatro e chegar ao jardim do mesmo, sendo
este um dos locais panorâmicos mais privilegiados da cidade.
3D da proposta

3D da proposta

3D da proposta

Paulo Gomes
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Planta da proposta

Praça Manuel Coran
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“O espaço público é cada vez mais entendido como uma maisvalia, permitindo retorno de investimento que nele é feito e
conferindo-lhe uma identidade e uma imagem indispensável à
sua visibilidade e promoção e, consequentemente, ao acréscimo
da sua procura e, no que é objectivo primeiro, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.” VIANA, D.
O local escolhido (Praça Manuel Coran) é um espaço “residual”
que se encontra na fronteira de dois núcleos medievais.
Diferentes factores contribuíram, ao longo do tempo, para
que um lugar nobre fosse decaindo na sua importância
proporcionando a sua degradação.
O desenho do espaço público proposto pretende, através de
um gesto simples, permitir que um conjunto de elementos
urbanos necessários, mas muitas vezes antagónicos, consiga
coexistir de forma coerente.
Assim numa solução de projecto sintética foram definidas
guias, pavimentação, iluminação e mobiliário urbano, numa
única operação de requalificação urbana, onde a optimização
dos recursos originou uma supressão do supérfluo.
Mobiliário urbano

3D diurno da proposta

3D nocturno da proposta

Artur Dionísio
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Planta da proposta

Praça da Estrela

54

A configuração da praça surge de uma matriz de linhas, na
sua maior parte radiais, que configuram a praça em áreas de
passeios, jardins, zonas de estar e espelhos de água. Conferindolhe uma maior ordenação formal.
Funcionalmente a Praça divide-se em três áreas: Jogos,
Estar e Comunicação.
As comunicações pretendem melhorar os acessos às habitações,
prevendo-se a colocação de um elevador de ligação à zona
ribeirinha, para permitir o acesso aos indivíduos portadores de
mobilidade condicionada. As escadas também foram alteradas
de forma a regularizar e ordenar melhor o espaço envolvente.
Além das áreas ajardinadas, são propostas outras zonas verdes
a delimitar a zona da praia. Uma delas limita a rua com a praça,
outra limitará a zona de acesso com o miradouro. Nesta última
propôs-se um espaço amplo para que sirva também como
barreira a um segundo ponto miradouro.

Mobiliário urbano

Planta de localização

Corte da proposta

Eva Vázquez
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Planta da proposta

Praça da Armada
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A Intervenção pretende-se alterar profundamente o aspecto da
Praça da Armada, actualmente com uma imagem puramente
funcional de ligação entre ruas.
A proposta pretende transformar a praça num lugar de
paragem, encontro e descanso, com um ambiente acolhedor.
Foram determinadas três áreas distintas: Percurso de circulação;
área de descanso e de encontro; e área ajardinada.
Estas áreas, diferenciadas, localizam-se a cotas diferentes,
embora não apresentem desníveis significativos., o que também
enfatiza a selecção de diferentes tipologias de pavimentos.
Como apoio a esta área de descanso foi instalado pontualmente
algum mobiliário urbano e um sistema de iluminação exterior.
A área de estar, sobre elevada em relação às vias, assume assim
o papel de destaque, dentro do desenho do espaço público,
enfatizado pela expressão significativa dos elementos verticais
da iluminação.

Mobiliário urbano

Perfil da praça

Rosa Parcero
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Planta da proposta

Praça da Estrela
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Esta proposta de intervenção consiste na realização de um
espaço público, constituído por dois elementos: um passadiço
por cima da muralha medieval e uma Praça/Miradouro.
Estes dois elementos ligam-se através da mesma linguagem
formal, tanto a nível do desenho como da sua materialidade.
A revitalização da praça passará pela sua requalificação
morfológica, e não propriamente a uma alteração de funções,
tornando-a num espaço mais agradável.
O passadiço pretende constituir-se como uma zona de passagem
e movimento, permitindo também, em alguns momentos, a
contemplação da paisagem.
Contudo, não se pretende a rivalidade do passadiço com a
praça, nem criar conflitos nas funções e percursos.
A praça é uma zona mais resguardada, não tão exposta
como o passadiço.
A introdução de vegetação e a sombra produzida pelos
edifícios, torna-a adequada a sua apropriação como espaço de
estar e relaxamento por parte dos seus utilizadores.

Planta de localização

Alçado da proposta

Ana Melo
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Planta da proposta

Praça da Estrela
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A proposta pretende caracterizar a Praça Estrela como o
elemento conector entre a área comercial da Cidade de Tui e a
sua franja ribeirinha, requalificada como espaço lúdico.
Tirando partido da sua vista privilegiada sobre o Rio, a sua
função de mirante é potenciada com a colocação de uma
pérgula de sombreamento, permitindo assim a sua qualificação
como espaço de permanência.
Este elemento serve também para estabelecer o limite nascente
do espaço público, de planta rectangular regular, conferindolhe assim uma maior unidade formal e uma escala mais humana.
Ao nível das acessibilidades são projectados dois sistemas
elevatórios de acesso público, articulados com o desenho
urbano sobre a estrutura de sombreamento, de modo a
resolver convenientemente a diferença significativa de cotas.
Na sua área central um pequeno jardim arborizado estabelece
o equilíbrio com a austeridade da pavimentação envolvente,
composta por peças de granito, que se complementa com um
sistema de iluminação integrado, de modo a proporcionar um
ambiente nocturno mais aprazível e convidativo.

Cortes da proposta

Corte da proposta

Marcel Carvalho
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Planta da proposta
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Excmo. Concello de Tui

