
fa
c

u
ld

a
d

e d
e a

r
q

u
it

et
u

r
a

laura r
odríguez Berm

údez de c
astro. CID

EA
. Reabilitação da Antiga 

Com
andância de O

bras da Corunha em
 Centro Criativo de Arte e D

esign

c
id

ea
. r

eabilitação da a
ntiga c

om
andância de 

O
bras da c

orunha em
 novo c

entro c
riativo de 

a
rte e d

esign

Laura Rodríguez Berm
údez de C

astro

cidea. reabilitação da antiga 
comandância de Obras da corunha em 
novo centro criativo de arte e design

Laura Rodríguez Bermúdez de Castro

m
 2017

m
.fA

u
p 2017

diSSertaÇÃO de MeStradO iNteGradO eM

ARQuITETuRA



 

Reabilitação da Antiga Comandância de Obras da Coruña em novo Centro Criativo de Arte e Design.

Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura apresentada à 

                    Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e orientada por: 

                 Profª. Drª. Maria Graça Ribeiro Correia Ragazzi

Laura Rodríguez Bermúdez de Castro 

               Porto 2016/2017

CIDEA



2



3

AGRADECIMENTOS:

À Faculdade de Arquitetura da Universidade da Corunha, pela minha iniciação neste novo mundo – o 
mundo da arquitetura. 

À Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, pelo acolhimento e ensino de excelência.

À Professora Graça Correia, pela sua paciência e disponibilidade no acompanhamento deste longo e 
difícil percurso e, o mais importante, por me ensinar mesmo arquitetura e me encorajar a adorá-la.

À Rita Breda, pela generosa cooperação.

À Anabela Silva, pela grande ajuda na tradução.

Aos funcionários das bibliotecas da ETSAC e da FAUP, pelo serviço prestado. 

Aos funcionários dos Arquivos Históricos da Corunha agradeço a gentileza.

Aos funcionários da Câmara Municipal da Corunha e aos funcionários militares, por me permitirem o 
acesso ao lugar. 

Ao Andrés, à Marta e à Marina, por todas as informações fornecidas.

Ao David Barro, pela inspiração, por me mostrar o CIDEA.

À Cristina Ayala, pela disponibilidade, ajuda e conselhos.

Ao Luis Ferrer, pela sua generosíssima ajuda. Obrigada por me ouvir.

À Tiffany, pela alegria, pela amizade inquestionável e por me demonstrar, uma vez mais, que posso 
sempre contar com ela.

Ao Pablo, pela ajuda e pelo grande carinho e força. Obrigada por estar sempre comigo.

À Carmen, minha irmã, pelo permanente apoio e atitude positiva, e também por me deixar desfrutar da 
sua companhia na visita à Fundação Prada, em Milão.

Ao avô Nino, pela ajuda com as traduções.

À família e aos amigos, pela preocupação, força e ânimo constantes.

Aos meus pais, por TUDO.

Obrigada a todos.



4



5

 

Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar.

 

Al andar se hace camino 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar.

 

Caminante no hay camino, 

sino estelas en la mar…

 

Antonio Machado, 

Probervios y cantares, 

1917
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RESUMO

O CIDEA  nasce como um projeto do município da cidade de A Corunha, em 2014, para 
criação de um Centro de Produção de Design cujo objetivo era dar um nome e caráter próprios à cidade, 
fazendo-a participar de atividades relacionadas com a arte e o design e assim gerar conhecimento.

Estando a sua sede provisória inicialmente situada na Fundação Luis Seoane, é depois lançado 
um projeto para transferi-la para a antiga  Comandancia de Obras, espaço recentemente cedido pelo 
Ministério da Defesa ao município da Corunha para localização do futuro centro CIDEA.

Como exercício, a dissertação “CIDEA. Reabilitação da Antiga Comandancia de Obras da  
Corunha em novo Centro Criativo de Arte e Design” apresenta uma investigação sobre o projeto de 
iniciativa cultural CIDEA, acompanhada do estudo de outros exemplos semelhantes, e reflete sobre 
a importância e o interesse deste tipo de atuações culturais, devido ao enorme impacto positivo que 
exercem sobre as cidades onde se desenvolvem. Em paralelo, realiza-se uma  outra investigação, que 
estuda o passado histórico do lugar onde este novo Centro pretende ficar localizado.

Além disso, apresenta-se uma visão pessoal daquilo que se entende que o CIDEA deveria ser, 
como novo Centro Criativo para a cidade da Corunha, e acompanha-se tudo isto com uma interpretação 
prática através do desenvolvimento de um projeto académico. O desafio do projeto é integrar um 
programa que englobe atividades culturais, educativas e de lazer, que incentivem a criatividade em redor 
do mundo da arte e do design, num espaço já existente e em grave estado de abandono, com o objectivo 
de o valorizar e recuperar para a cidade.

Finalmente, a realização deste projeto académico pretende servir de pretexto para uma 
reflexão mais aprofundada sobre o “Projeto de Arquitetura” e o seu complexo processo de preparação, 
visando a possibilidade de definição de uma metodologia de trabalho.
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ABSTRACT:

CIDEA was conceived as a project that was promoted by the city council of A Coruña in 
2014 in order to found a Design Production Centre with the aim of naming and giving the city an own 
character and giving it a share in activities connected with art and design and so generating knowledge.

The LUIS SEOANE FOUNDATION housed CIDEA’s provisional headquarters from the 
beginning and is now starting a project to move to the old “Comandancia de Obras” that has recently 
been transferred by the Ministry of Defence to the city council of A Coruña so that it will become the 
future CIDEA centre.

As an exercise, the CIDEA dissertation “Reabilitaçao da Antiga Comandáncia de Obras da 
Coruña em novo Centro Criativo de Arte e Design” submits an investigation about CIDEA cultural 
initiative accompanied by the study of other similar examples, reflecting on the importance and interest 
of these cultural performances with a great positive incidence on the cities where they are made. In a 
parallel direction, another investigation will be made to study the historical past of the place where it is 
intended to locate this new centre.

In addition to this, it is brought forward a personal view of what is understood that CIDEA 
should be as a new creative centre for the city of A Coruña accompanied by a practical interpretation 
of the preparation of an academical project. This challenge integrates a programme including cultural, 
educational and leisure activities that encourage creativity around the world of art and design in an 
existing space that is in a serious condition of abandonment with the aim of valuing and recuperating it 
for the city.

Finally, the execution of this academical project intends to be a pretext to study in depth the 
“Architecture Project” and reflect on its complicated execution process in order to be able to establish a 
methodology of work.
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Nota Previa:

A presente dissertação foi escrita ao abrigo do novo acordo ortográfico 

Algumas imagens apresentadas foram tratadas, dimensionadas ou cortadas pela autora.
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Motivação pessoal 

Durante o meu último ano na FAUP fui confrontada com o dilema de começar a pensar num 
tema para a minha dissertação. Um processo difícil para mim, uma vez que na ETSAC, a Universidade 
onde iniciei os meus estudos de arquitetura, não tinha esta opção de “escolher livremente um tema”, pelo 
que decidir um enunciado para a minha tese dentro de um campo tao vasto e rico como é a arquitetura 
constituiu um enorme desafio.

Durante este período de deliberação apercebi-me da minha vontade de realizar um projeto 
teórico-prático, pois considero que esta é a melhor maneira de condensar o que aprendi, ao mesmo 
tempo que me permite completar e reforçar a minha formação durante o último exercício académico 
antes do início da minha atividade profissional futura no mundo da arquitetura.

Julgo que o meu interesse em realizar um projeto teórico-prático se deve, em grande medida, 
à minha dupla formação académica (hispano-portuguesa), já que a minha experiência como aluna de 
arquitetura em duas Universidades tão diferentes da nossa Península Ibérica me permitiu conhecer 
diferentes formas de ensinar a arquitetura. 

A minha formação inicial na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Corunha, minha 
cidade natal, ficou marcada por uma forte componente técnica. As disciplinas de matemática, física, 
estruturas, geometria, construção,… entre outras, dominaram os primeiros anos de uma formação 
muito focada no Projeto e na sua materialização. 

Desde a entrada na escola, o aluno sabe que o seu final académico será sempre a apresentação 
de um projeto de arquitetura próprio, de acordo com um lugar e programa atribuídos pela escola. Para 
isso somos preparados desde o início e ainda hoje recordo com nostalgia os trabalhos com cubos de 
papel e poliestireno expandido que tinha de associar, combinar e ordenar no espaço, tendo sido estas as 
minhas primeiras abordagens ao “Projeto Arquitetónico”.

Assim, ano após ano, a disciplina de projeto ganhava em peso e complexidade, embora 
seguindo sempre o mesmo processo: o desenvolvimento de quatro exercícios anuais de projetos de 
arquitetura, que se podiam resumir em muita prática, a partir de lugares e programas definidos pelos 
professores. Tudo isto me faz lembrar as palavras, carregadas de ironia, do arquiteto e teórico Helio 
Piñón: “O projeto de arquitetura - juntamente com o andar de bicicleta e algumas funções básicas dos 
seres orgânicos - é uma das poucas competências do ser humano que, aparentemente, não é necessário 
aprender. A julgar pela forma como o seu ensino parece desenvolver-se, conclui-se que se aprende a projetar 
diretamente através da prática. Um programa, um terreno e os conselhos do professor são suficientes para 
adquirir treino na conceção da arquitetura. (…) E, assim, a terra foi-se povoando de aprendizes de feiticeiros 
incultos e incompetentes, mito do qual estamos a colher os frutos desde há décadas.” 1

1  PIÑÓN, Helio. (2005). El proyecto de (re)construcción. Barcelona: Edicións UPC. 
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Assim nos preparávamos para a prova final, que concluiria o nosso ciclo de formação 
universitária e abriria caminho a um novo ciclo nas nossas vidas - o do exercício da arquitetura. Em 
Espanha, esta prova final chama-se PFC (Projeto Final de Curso) e ela constitui, tal como o próprio 
nome indica, um último exercício de PROJETO.

Uma vez que não me sentia muito cómoda com uma formação e uma visão da arquitetura “tão 
técnica e relacionada com a engenharia”, decidi procurar uma Faculdade que entendesse a arquitetura 
como uma disciplina mais vinculada às humanidades/artes, e menos à engenharia. Tive então a sorte de 
conseguir transferência para a FAUP, escola que já tinha conhecido numa viagem de estudo ao Porto e 
onde, desde logo, sentira que era ali que eu queria estudar.

Ao entrar no 4º ano, descubro uma disciplina de Projeto muito diferente daquela a que eu 
estava habituada. O primeiro e grande contraste foi que, em vez de quatro, apenas realizaríamos um 
projeto. Ao princípio estranhei, mas à medida que o curso avançava o conceito ia ganhando sentido, pois 
permite trabalhar com mais detalhe.

A dinâmica das aulas também era diferente, o levantamento do lugar, a investigação, a procura 
de referências, a maqueta, tudo era feito em equipa, ao contrário dos meus projetos anteriores, que 
consistiam em trabalhos individuais. As aulas, em vez de um espaço de correção onde o professor apenas 
dedicava ao aluno escassos minutos para ver o seu projeto, convertem-se agora num local de trabalho 
junto de colegas e do professor. Pela primeira vez, deixo de ser um número entre centenas para passar 
a ser uma pessoa, um aluno com a sua individualidade e com um professor que me chama pelo nome 
e que conhece o meu projeto, o seu desenvolvimento, as suas carências e as suas virtudes, e me ajuda 
a melhorar e me ensina a projetar até ao pormenor da porta.Tudo isto se converte, para mim, numa 
experiência muito enriquecedora, que aproveito ao máximo.

Juntamente com esta nova visão de projeto descubro um ensino da arquitetura com muito mais 
peso das “humanidades”, isto é, do desenho, da história, da teoria,… sendo esta última uma disciplina 
nova e difícil para mim, mas que adquire grande importância na formação académica desta escola, 
uma vez que prepara o aluno para a prova final, que aqui se chama “Dissertação” e que consiste numa 
investigação teórica sobre um qualquer tema, à escolha do aluno, relacionado com a arquitetura. O que 
para mim resulta num grande choque e numa enorme diferença em relação à minha escola anterior é o 
facto de o exercício de projeto passar a ser opcional, e não um exercício obrigatório para a conclusão dos 
estudos de arquitetura, o que eu já interiorizara logo no início da minha formação académica. 

Por tudo isto, e porque a disciplina de Projeto se manteve, ao longo da minha formação, quer 
espanhola quer portuguesa, como a mais especial para mim, por ser a que mais contribuiu para a minha 
formação, a que me permitiu uma proximidade mais direta à arquitetura e a que me deu mais prazer, 
considero “O PROJETO” como o tema mais adequado para o meu trabalho final.
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E isto tanto numa abordagem prática, mais vinculada ao que foi o meu PFC na ETSAC, como 
numa abordagem teórica e de investigação, mais vinculada à “DISSERTAÇÃO”, na FAUP. Esta última, a 
parte teórica, é a parte invisível, a base de apoio que permite depois realizar a prática, a parte visível, tal 
como acontece com o cimbre em relação ao arco, nas palavras do autor do seguinte texto:

“Algumas vezes comparei a relação que existe entre o cimbre e o arco num processo construtivo 
com a que deveria existir entre a teoria e a prática ao nível do projeto arquitetónico. Tal como o cimbre, a 
teoria, a meu ver, não deve ser mais do que uma construção auxiliar que, após permitir formar o arco, se 
retrai e desaparece discretamente para que este seja visível em todo o seu esplendor. Esta comparação concede 
à teoria um papel relevante ainda que a situe, em qualquer caso, ao serviço da obra, que é considerada a 
chave autêntica de todo o saber no domínio artístico.” 2

Assim, o autor mostra-nos como ambas as partes, teoria e prática, são necessárias e 
complementares dentro do Projeto de Arquitetura, e perdem sentido uma sem a outra: “Entre teoria 
e prática não existe oposição e, menos ainda, exclusão, apenas complementaridade. No projeto, este facto 
resulta evidente: teoria e prática são indissociáveis.” 3 Por tudo isto, decido-me finalmente realizar um 
exercício teórico-prático sobre o Projeto de Arquitetura, que me permita continuar a aprender sobre um 
dos temas que mais me cativou ao longo da minha formação, O Projeto.

“Se alguma coisa aprendi depois de tantos anos de dedicação a estes temas é que qualquer 
tentativa de construção teórica na nossa área deve, desde logo, assumir o seu papel auxiliar, a sua condição 
secundária, a sua sujeição às obras, que são as verdadeiras depositárias do conhecimento, tanto na 
arquitetura como em qualquer outra atividade artística. Esse carácter auxiliar que eu atribuo à teoria no 
mundo da arte não diminui em nada a sua importância, nem desmente o seu valor artístico. É exatamente 
como o cimbre que torna possível a construção do arco: uma vez cumprida a sua missão, desaparece e, 
por isso, não faz parte da perceção que temos da obra acabada. Mas, em troca, sabemos que foi um passo 
obrigatório e imprescindível, um elemento necessário para erigir aquilo que agora vemos e admiramos.” 4

Decidido então que quero realizar um exercício teórico-prático sobre “O Projeto de 
Arquitetura” – no qual a componente teórica se centra na investigação daquilo que é o projeto, como se 
faz e qual a sua metodologia, através da minha experiência e da de outros arquitetos que já escreveram 
sobre o assunto – inicio a procura de um “enunciado prático” que dê forma ao meu projeto e me permita 
aplicar os conhecimentos adquiridos previamente à minha própria experiência. Tentarei levar a cabo este 
propósito através da criação de um projeto académico de arquitetura que vise solucionar um problema 
real, ou que sirva de pretexto para melhorar algum aspeto da minha cidade natal, a Corunha.

2 MARTÍ ARÍS, Carlos. (2005). La cimbra y el arco. Barcelona: Arquia, pag. 9
3 MARTÍ ARÍS, Carlos. (2005). La cimbra y el arco. Barcelona: Arquia, pag. 22 
4 MARTÍ ARÍS, Carlos. (2005). La cimbra y el arco. Barcelona: Arquia, pag. 11 
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Estrutura

Na presente dissertação, adota-se um sistema de trabalho onde teoria e prática se 
complementam. Neste sentido, conjuntamente com o estudo teórico efetuado, o exercício projetual 
procura responder às necessidades da minha cidade natal, a Corunha, através da reabilitação de um 
espaço abandonado que permite regenerar o espaço envolvente e, por consequência, a cidade. Trata-
se de realizar um projeto académico de arquitetura que procure apresentar uma solução viável para 
uma iniciativa cultural iniciada há uns anos na minha cidade, mas que, dada a atual situação política e 
económica, se encontra paralisada e sem desenvolvimento.

Na primeira parte, apresenta-se o objetivo do trabalho: primeiro, as circunstâncias que o 
motivaram, depois, uma contextualização espácio-temporal da problemática a abordar e, finalmente, um 
estudo sobre as intenções do Município ao promover esta iniciativa, para finalmente tentar apresentar 
uma solução compatível com o proposto. 

Na segunda parte, e tendo como ponto de partida os estudos efetuados sobre a proposta 
cultural de criação do CIDEA, que o Município da Corunha apresentou em 2013 depois de vencer 
as eleições municipais de 2011, desenvolvo o meu plano de trabalho para a elaboração de um projeto 
académico que possa apresentar uma solução viável para aquela proposta eleitoral esquecida de criação 
da nova sede do CIDEA, que eu gostaria de um dia ver retomada.

Este plano de trabalho, que protagoniza a segunda parte da minha dissertação, começa com 
um estudo sobre a evolução histórica, que parte da cidade da Corunha e se vai fechando sobre o bairro 
La Maestranza, até se centrar no passado da própria parcela. Recorrendo a vários mapas antigos, de 
diferentes épocas, procura-se descobrir de que forma é que o crescimento da própria cidade enquadrou a 
zona militar da minha área de estudo, até a sua função se tornar desnecessária e implicar o seu abandono, 
e também perceber como é que as antigas muralhas militares que desenharam no passado uma cidade 
fortificada desenham hoje a minha parcela de projeto. 

O trabalho de investigação prossegue com três casos de estudo, a Requalificação do Espaço 
Robinson, da autoria de Eduardo Souto Moura e Graça Correia, em Portalegre; o Matadero de Madrid, e 
a Fundação Prada, do gabinete de arquitetura OMA, em Milão; complementando-se com uma visita aos 
dois últimos para vivê-los pessoalmente e poder extrair mais informação. São projetos de reabilitação 
de edifícios industriais com programas e circunstâncias similares, que os dotam de novos programas 
culturais, semelhantes aos do meu projeto, permitindo-lhes, assim, servir de inspiração e exemplo e 
contribuir com os conhecimentos necessários para a realização deste tipo de atuações.
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O desenvolvimento do plano de trabalho termina com a descrição da minha proposta 
de projeto para o local escolhido, a qual procura dar resposta a uma antiga e muito interessante 
promessa política que, como tantas outras, não passou da mera intenção, mas que me pareceu muito 
enriquecedora quando tomei conhecimento dela. Efetivamente, o que eu pretendia era uma regeneração 
simultaneamente cultural e urbana que solucionasse o problema de um espaço abandonado num lugar 
com enorme potencial, à espera de ser explorado. Procurarei explicar o projeto passo a passo, como ele 
se foi gerando, o lugar e o terreno, o programa desenvolvido, a organização de espaços, as referências, 
etc., através da sua própria memória, com uma descrição física, fotográfica, desenhada e cartográfica. 
Por último, esta dissertação termina com uma reflexão pessoal sobre o que significou para mim o projeto 
de arquitetura.



22



23

      PARTE 1:  
Presentação do Objeto de Trabalho
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Fig. 2: Fotografia da visita que fizemos a “UN-DO-RE-DO”, no decurso  do Workshop com CIDEA e o P.Feduchi.

Fig. 1: Fotografia tirada durante o transcurso do workshop que fez com CIDEA e o arquiteto Pedro Feduchi. 

Fig. 3: Fotografia tirada durante a visita à Fábrica de Sargadelos, durante o Workshop da CIDEA e acompanhados pelo arquiteto 
Pedro Feduchi.

Fig. 4: Fotografia realizada no decorrer da visita às instalações da antiga Comandancia de Obras, durante o Workshop da 
CIDEA e acompanhados pelo arquiteto Pedro Feduchi.
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1.1. Enquadramento pessoal

O Partido Popular, encabeçado por Carlos Negreira, candidato às eleições municipais em 
2011 e vencedor desta campanha eleitoral, apresentou em 2013 o seu Programa Cultural para a cidade 
hercúlea, elaborando um plano estratégico conhecido como Corunha Futura, no qual se incluíam, como 
eixos fundamentais, a criatividade e a produção, através de diversos projetos definidos como contentores 
estratégicos para a criação artística, independentemente do género. Para albergar estes projetos, não 
seriam necessárias novas construções, pois seriam reutilizados espaços já existentes na cidade, embora 
sem uso5. Um desses espaços seriam as velhas instalações militares da antiga Comandancia de Obras, 
cedidas recentemente pelo Ministério da Defesa ao município da Corunha6. Assim se impediria a 
sua deterioração, dando-lhe um uso público e recuperando-o para albergar um Centro de Produção 
do Design, o CIDEA, que adiante explicarei, permitindo completar o eixo cultural que percorreria a 
Maestranza, denominado Corredor do Design. Este Corredor do Design integrava o Distrito Criativo, 
que pretendia revitalizar toda a zona antiga, tal como ela estava contemplada no plano estratégico 
Corunha Futura.

É em novembro de 2014 que descubro o CIDEA, o interessante projeto do município da 
Corunha para a promoção da cultura, arte e design na minha cidade natal. A atividade do CIDEA é 
protagonizada por uma série de seminários e conferências ministradas por profissionais de reconhecido 
prestígio, cujo objetivo é gerar e fomentar o intercâmbio de conhecimentos e experiências, possibilitando 
aos habitantes da cidade a participação em atividades relacionadas com o design, a arte, o artesanato, a 
arquitetura, etc.

A minha simpatia por esta área leva-me a participar num dos primeiros seminários 
ministrados, uma série de workshops  (Fig.1), visitas (Fig.2) e conferências com o arquiteto Pedro Feduchi 
na Fundação Luis Seoane, um centro de arte contemporânea na zona da Maestranza, que se converte na 
sede provisória do CIDEA7. É durante esta experiência que tenho a oportunidade de conhecer o trabalho 
cultural que esta iniciativa, até então desconhecida para mim,  pretende desenvolver, visitar a Fábrica 
de Sargadelos 8 (Fig.3) e, o mais importante, pois foi o que motivou esta dissertação, visitar os velhos 
terrenos militares da antiga Comandancia de Obras. (Fig.4), Trata-se de um maravilhoso recinto militar 
que está há mais de 30 anos em estado de abandono e que foi aberto especialmente para nós, para nos 
mostrar o local onde deverá ficar localizada a futura sede do centro CIDEA, por ser um espaço cedido 
recentemente pelo Ministério da Defesa ao município da Corunha.

5 CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. Pág.15
6 Tal como refere o artigo: GAGO, Xosé V. (2013). Defensa cede Sanidad y Obras. La Coruña: La Voz de Galicia_13 Novembro.
Disponível em:  https://goo.gl/kA6KNJ
7 Workshop, Conferências e visitas realizadas ao CIDEA, com o arquiteto P. Feduchi, tal como referido no artigo do 
CIDEABLOG, disponíbel em: https://goo.gl/zBXF8x
8 A Fábrica de Sargadelos foi um projeto conjunto dos artistas Luis Seoane e Isaac Diaz Pardo cujo objetivo era o de conseguir, 
através dos estudos decorrentes do “Laboratório de Formas” (oficina que fazia parte desta fábrica), aproximar a arte das pessoas 
por via das diferentes manifestações da cerâmica, mediante um processo de fabrico industrial inovador para a época.
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Fig. 5: Vistas do edifício Racionalista da parcela do projeto, desde os campos de tênis onde jogava quando era criança.

Fig. 6: Situação da parcela no seu entorno privilegiado. Vistas Oeste e Este respetivamente.
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Descobrir o interior deste recinto foi para mim uma grande emoção, pois desde pequena que 
este lugar me despertava uma enorme curiosidade. Efetivamente, a parcela em causa confina com um 
outro terreno, também ele militar, destinado ao Centro Desportivo Hípico, onde em pequena praticava 
desporto e no verão desfrutava da piscina. Ainda recordo as aulas de ténis que frequentava e nas quais 
me distraía a observar esses edifícios carregados de mistério, em cujo interior imaginava milhares de 
histórias a acontecerem, especialmente o edifício racionalista que domina o recinto com ar impetuoso, 
observando o ar, uma vez que se encontra mesmo em frente aos campos de ténis (Fig.5). A história da 
minha primeira “interação” com este edifício é engraçada. Teria uns 10 anos e jogava ténis com os meus 
companheiros quando uma bola nos escapou para o seu interior. Quando já a julgávamos perdida, eis 
que ela nos é devolvida e, como éramos crianças, o incidente assustou-nos imenso, como se o edifício 
tentasse jogar connosco. A partir daí passámos a chamar-lhe “A Casa Assombrada” (nome que lhe 
atribuo também neste projeto). Mas este acontecimento aparentemente tenebroso tinha uma explicação 
simples: por estar abandonado desde há vários anos, o edifício acolhia pessoas sem-abrigo que, naquele 
momento, ali estariam recolhidas e que amavelmente teriam decidido devolver-nos a bola. O facto de 
este lugar se encontrar num estado tão ruinoso e, por isso, ser aproveitado por pessoas que aí realizavam 
atividades de legalidade duvidosa ou como refúgio para os sem-abrigo gerava entre os vizinhos um certo 
mal-estar, que precisava de ser solucionado. De modo que, anos mais tarde, poder entrar no espaço e 
observá-lo a partir do seu interior constituiu para mim uma experiência emocionante e que condicionou 
a minha Dissertação.

Embora a atual crise económica e as sucessivas mudanças de governo tenham feito com 
que tudo não passasse de meras intenções, concursos e ideias que nunca chegariam a materializar-se, 
a proposta apaixonou-me de tal forma que ficou desde então na minha cabeça, até ao momento em 
que decidi que esta era a oportunidade perfeita para desenvolver o meu projeto. A prioridade era agora 
tentar devolver uma nova vida a esse lugar privilegiado da minha cidade, frente ao mar (Fig.6), para 
que, ao gerar atividades culturais e fomentar relações sociais entre os vizinhos do bairro, ele pudesse ser 
livremente aproveitado pelos cidadãos. Por isso, decidi utilizar este pretexto como tema para a minha 
dissertação, um exercício teórico-prático sobre o projeto de arquitetura, no qual proponho a minha 
própria interpretação pessoal daquilo que considero ou gostaria que algum dia fosse o CIDEA, Centro 
Criativo da Corunha. Proponho-me realizar um projeto académico de arquitetura para a futura sede do 
CIDEA, reabilitando e adaptando a parcela prevista, a antiga Comandancia de Obras.

Para isso, sugiro um novo programa que combine escola de design, exposições artísticas e 
culturais, cinema, representações teatrais e um restaurante-escola de cozinha moderna, que assim possa 
oferecer novas atividades e oportunidades à cidade, centrando-me na necessidade de facilitar o acesso 
dos cidadãos à cultura, à arte e ao design. Simultaneamente, o espaço constitui uma novidade, pois não 
existe nenhuma organização similar nem na cidade nem nas regiões vizinhas. Pessoalmente, este é um 
tema que me interessa muito, pois considero-o um projeto que valeria a pena concretizar se a atual 
situação económica e política melhorasse, já que contribuiria para uma notável melhoria social, cultural 
e urbana da minha cidade natal e também para elevar o seu posicionamento a nível internacional no 
âmbito do Design.
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Fig. 7: Plano de A Coruña a começos do século XIX, por Felipe Gianzo (1819).

Fig. 8:  Plano de A Coruña a começos do século XX. Filhos de J. Espasa, 1925.
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1.2. Enquadramento urbano 9 

O nascimento da cidade da Corunha tem origem nos bairros da Cidade Velha e La Pescadería. 
Geograficamente, a cidade surge numa colina peninsular que comunica com o resto do território por 
uma língua de terra. À margem de diversos povoados dispersos pela costa, a cidade amuralhada nasce 
primeiro nessa colina, dando assim lugar à Cidade Velha, e prolonga-se posteriormente pela língua de 
terra, originando o bairro da Pescadería. Ambos mantêm a sua condição central por serem o gérmen 
da cidade contemporânea. Os traçados originais destas duas zonas apenas foram modificados com 
a passagem do tempo, à exceção dos planos de alinhamento do séc. XIX e de algumas intervenções 
realizadas no séc. XX. (Fig.7 e  8) 

Como consequência da evolução da cidade ao longo do tempo, os poderes religiosos e 
militares instalaram-se na Cidade Velha, então fortificada, enquanto o poder político e o económico o 
fizeram na Pescadería, caracterizada por ser uma zona abrigada dos ventos e do Oceano Atlântico, o que 
permitiu a importância crescente do seu porto e gerou múltiplos recursos e atividades económicas para 
a cidade.

Mas de entre os dois bairros vou centrar-me na Cidade Velha, uma vez que é aqui que se 
situa a parcela do projeto. A história da Cidade Velha remete para o nascimento da cidade, que Afonso 
IX refundou em 1208 através da concessão da Carta de Povoamento da Corunha. A partir de então, o 
seu crescimento será contínuo até a urbe ocupar toda a colina por alturas do Renascimento. Na cidade, 
predominou sempre o diálogo entre edificações militares e religiosas, que afinal foram as que acabaram 
por defini-la. Com o passar do tempo, impôs-se a desamortização dos terrenos militares, os quais, 
mudando de uso, passaram a fazer parte do património da cidade. 

O facto de a Cidade Velha ter estado sempre protegida, como atestam os diversos planeamentos 
ao longo do tempo, juntamente com o fraco investimento público na preservação do património e o 
emaranhado caótico do bairro que dificultava o aumento das funcionalidades e serviços para os cidadãos, 
fez com que, com o tempo, o bairro fosse perdendo povoação. 

Foi assim até ao Plano Geral de 1998, altura em que foi permitido um aumento da edificabilidade. 
Conseguiu-se, desta forma, um ressurgimento inicial da zona, mas em troca da deterioração consequente 
de muitas construções pré-existentes. Contudo, já no início do séc. XXI, verifica-se uma importante 
alteração e a população regista então um ligeiro aumento, por se considerar esta zona, e principalmente 
as áreas com vista para o mar, de elevado valor aquisitivo. Ainda assim, a Cidade Velha precisa de uma 
transformação e revitalização que lhe devolva o seu verdadeiro valor como gérmen da cidade atual, 
recuperando a povoação, a atividade e a vida de outrora. Esta necessidade converte-se, então, no objetivo 
do Plano Estratégico do município para 2011/2013, tal como desenvolverei mais à frente, sendo o meu 
projeto uma peça-chave no âmbito do mesmo. 

9. O enquadramento da cidade e da zona de intervenção deste projeto, feito através de um rápido percurso pela sua história, 
baseia-se em informações obtidas em: CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA.  Pg.25
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Fig. 9: Plano realizado pela autora no que se mostram as zonas gérmen da cidade: Cidade Velha e da Pescadería, assim como a 
zona que se dedicou aos militares, denominada La Maestranza, onde se situa a parcela do projeto.

Fig. 10 e 11:  Fotografias que mostram o antes e o depois de Abandoibarra, onde se aprecia a grande regeneração urbana da zona 
trá-la construção do Guggenheim de Bilbao.
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1.3. Enquadramento estratégico

A parcela do projeto situa-se na Corunha, na periferia da Cidade Velha, um dos bairros 
que confere maior identidade à cidade por estar na sua origem, tal como já expliquei atrás, e, mais 
concretamente, na área urbana denominada La Maestranza, zona geográfica mais elevada que confina, 
por um lado, com a própria Cidade Velha e, por outro, com o mar (Fig.9). La Maestranza foi, desde o 
nascimento da cidade e ao longo da História, uma zona onde sempre se situaram elementos defensivos 
e, posteriormente, instalações militares, pela importância estratégica que a sua frente marítima lhe 
conferia para defesa da cidade hercúlea. Esta olhava diretamente o mar, vigiando e protegendo a entrada 
da ria da Corunha. Com tudo isto, a passagem do tempo e o curso da história fizeram com que muitas 
instalações militares começassem a cair em desuso, acabando algumas por desaparecer completamente, 
e outras, como é o caso da minha parcela, por permanecer como um lugar esquecido, sem identidade, 
dentro da própria cidade.

Entretanto, a sua localização privilegiada entre o mar e a Cidade Velha, converte-a agora 
numa peça-chave, fazendo do projeto um instrumento gerador de diálogo, que permite assim dotá-la 
de um novo sentido e completar o enquadramento urbano da zona. Foi por isso que o município tinha 
anunciado, já em 2011, uma estratégia territorial tendo a cultura como protagonista, para realizar a 
necessária regeneração urbana da zona e a consequente revitalização do centro histórico. É esta estratégia 
territorial que me proponho investigar e analisar em seguida para entender o contexto em que o meu 
projeto se insere.

Este protagonismo da cultura na tal estratégia territorial deve-se ao facto de ela se ter convertido 
atualmente num elemento-chave das políticas e programas de desenvolvimento urbano, associada aos 
recursos patrimoniais (centros históricos), polos de produção e criação artística (distritos criativos), 
organização de eventos culturais (capitais culturais) ou simplesmente promovendo o equipamento 
cultural como espaço público. Assim, a cultura converteu-se num fator de regeneração urbana, onde 
a recuperação do património histórico e a dotação de equipamentos culturais contribuem de forma 
positiva para atrair visitantes e residentes, bem como para a sua diferenciação relativamente a outras 
cidades. Por isso, os recursos culturais são hoje considerados como instrumentos de desenvolvimento 
económico e social, para além do desenvolvimento cultural. 10

Este fenómeno constitui um comportamento generalizado em todas as urbes, que veem nos 
elementos culturais um elemento de atração e um fator de alteração da imagem e da qualidade de vida da 
cidade, bem como uma oportunidade de remodelar as estruturas urbanas. O exemplo mais significativo 
em Espanha é Bilbao, onde era preciso substituir a base das atividades de produção da cidade por 
economias de serviços para reformar as estruturas urbanas, e o Guggenheim foi o motor (Fig.10 e 11). 
Esta estratégia territorial na cidade da Corunha, que visa regenerar a zona e revitalizar o centro histórico 
por intermédio da cultura, desenvolve-se através dos projetos de “Distrito Criativo” e “Corredor do 
Design”, que explico em seguida.

10 CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. Pg.21



32

Fig. 12 e 13: Hollywood Boulevard, avenida onde se concentram os grandes estúdios de produção de cinema.

Fig. 16 e 17: Plano e Fotografia respetivamente, da Ilha dos Museos de Berlim.

Fig. 18 e 19: Fotografias do distrito artístico do Soho de Nova Iorque.

Fig. 14:  Ciudad del Vino de Marqués de Riscal, complexo formado pelas bodegas e o hotel projetados pelo arquiteto Frank Gehry 
para Marqués de Riscal, principal atrativo da Rioja Alavesa.

Fig. 15:  Bodegas Portia, a nova geração do Grupo Faustino, que deu o salto à Ribera del Duero com toda pompa, contando com 
o arquiteto británico Norman Foster para dar vida às suas bodegas. 



33

DISTRITO CULTURAL ou Distrito Criativo

“O conceito teve origem em Itália, no final dos anos 90, derivando da designação de «Distrito 
Industrial», e surge depois de uma série de experiências baseadas na agregação territorial de museus e 
instituições culturais (…), com o objetivo de experimentar possíveis economias de escala e sinergias na 
prestação de serviços.” 11

O primeiro exemplo seria o Sistema Museológico Regional de Umbría12, ao qual se seguiriam 
outros, como o Temple Bar, em Dublin13, ou o CIQ, Cultural Industries Quarter, em Sheffield14. Dentro 
deste conceito, podemos estabelecer uma classificação dos diferentes modelos teóricos e dos diversos 
tipos de distritos culturais 15: 
- D. C. INDUSTRIAL: Acumulação, numa mesma zona industrial, de diversas empresas que baseiam 
a sua produção na área da cultura. Exemplo disto é Hollywood, com a sua concentração de empresas 
cinematográficas e a sua comunidade de artistas e produtores. (Fig.12 e 13)

- D. C. INSTITUCIONAL: Produção delimitada geograficamente pela proteção territorial de um 
produto. As zonas com denominação de origem, por exemplo, a zona de produção do vinho da Rioja, 
são um exemplo. (Fig.14 e 15)

- D. C. DE MUSEUS: Conjunto de museus geograficamente próximos que se unem, criando laços 
institucionais, de visitantes, comercialização, etc. É o que sucede com os Museus da Cidade do Vaticano 
ou com a Ilha dos Museus, em Berlim. (Fig.16 e 17) 

- D. C. METROPOLITANO: Concentração num determinado território de equipamentos de qualquer 
género cultural, com o objetivo de atrair nova população ou de inovar a imagem da cidade. Como 
exemplo, temos o Soho, em Nova Iorque, onde se concentram estúdios-ateliês-residências de artistas, 
galerias de arte e museus. (Fig.18 e 19)

 Assim, o Distrito Criativo da Corunha pode inserir-se dentro do tipo “Metropolitano”: 
reunindo os bairros centrais da Cidade Velha e Pescadería, que conferem a sua identidade 
peculiar à cidade, procura-se dotá-los de uma nova vida ao convertê-los em zona cultural.  
Desta forma pretende-se:

“A transformação do centro histórico e da sua envolvente num espaço de criatividade e design 
capaz de impulsionar esta zona como um lugar destinado à expressão artística de qualquer género, à 
tecnologia, ao conhecimento, à inovação e ao turismo.” 16

11 CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. Pg. 22
12 Mais informação disponível em:  https://goo.gl/DoL40k
13 Mais informação disponível em:https://goo.gl/N45fhN
14 Mais informação disponível em:  https://goo.gl/OeQaKH
15 A classificação dos diferentes modelos de Distritos Culturais é obtida a partir de: CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director 
CIDEA. Pg.24
16 CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. Pg. 19
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Fig. 20 e  21: Montagem da intervenção artística projetada pelo Frederic Amat no Liceo barcelonês.

Fig. 22 e 23: Imagens do SESC Pompeia de São Paulo, com a arquiteta Lina Bo Bardi.

Fig. 24 e 25: Imangens da Tate Gallery de Londres, dos arquitetos Herzog & De Meuron.
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CORREDOR CULTURAL ou Corredor do Design

“Os Corredores são, por vezes, o resultado de uma longa história cuja decadência, em certos 
casos, não pode ser evitada, mas que, contudo, são sempre recuperáveis para a cidade contemporânea (…), 
e outras, o resultado de uma intervenção pública forte e continuada através de medidas de planeamento e 
ações estratégicas de investimento destinadas a favorecer as iniciativas privadas e os usos sociais.” 17

O termo genérico de “Corredor Cultural”18 é um outro conceito urbanístico integrado no conceito de 
“Distrito Cultural”, analisado previamente, e que se especifica segundo a atividade que o define, neste 
caso, o design. As razões que habitualmente levam à sua criação são as seguintes:

- Recuperação de centros históricos, ou parte deles, em centros culturais, comerciais ou espaços públicos 
de lazer. Um bom exemplo é o eixo cultural do centro histórico de Barcelona, o corredor Seminario-
Liceo (Fig.20 e 21), onde importantes equipamentos culturais e universitários desempenham um papel 
decisivo num ambiente popular, com zonas de imigração recente e ruas marcadas pela marginalização 
social. 

- Exploração de uma confluência cultural em zonas portuárias ou frentes de água, ou como resultado 
de novas centralidades através de espaços públicos vinculados a grandes equipamentos, antigas fábricas, 
bases ou instalações militares obsoletas. O SESC Pompeia, em São Paulo (Fig.22 e 23) ou a Tate Gallery, 
em Londres (Fig.24 e 25), são dois exemplos.

“Os corredores culturais são eixos que se definem por serem, simultaneamente, lugar e trajeto, 
oferta material e simbologia, espaços de lazer e equipamentos culturais, concentração de funções diversas e, 
algumas vezes, dotados de uma certa especialização, espaços públicos abertos e oferta comercial combinada 
com habitação, prestação de serviços e elemento qualificador da envolvente. Todos estes elementos dão vida 
e carácter ao corredor.” 19

Neste caso, a criação do Corredor Cultural Corunhês não responde a uma razão concreta de 
entre as que acabámos de mencionar, mas sim a uma mistura de ambas, como apontam as 
características que a própria designação de Corredor lhe concede, e que são as seguintes:20  
- Zona Histórica: a Maestranza situa-se na zona mais elevada da Cidade Velha;

- Periferia: Embora no centro, a área é periférica ao centro histórico;

- Frente Marítima: situação privilegiada frente ao mar, devido à sua origem defensiva; e

- Instalações Obsoletas: antigamente era uma zona militar, mas recentemente a parcela objeto de estudo, 
após anos de abandono, passou a ser propriedade municipal.

17 CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. Pg. 27
18 O conceito de Corredor Cultural e a casuística que o envolve resultam de: CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. 
pag 27, onde se encontra amplamente desenvolvido.
19 CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. Pg. 28
20As características que lhe conferem a designação de Corredor encontram-se em: CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director 
CIDEA. pag.28
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Fig. 30: Imagem do Luis Seoane, figura representante da cultura e o design galego e espanhol do século XX.

Fig. 27: Fundaçao Luis Seoane Fig. 29: E.A.S.D. Pablo PicassoFig. 28: Reitoría U.D.C.

Fig. 26: Plano realizado pela autora no que se mostra o Corredor do Design.
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Uma vez definida a condição de Corredor, falta agora especificar a sua alusão ao Design21. O 
município da Corunha (relativamente ao projeto de Distrito Criativo) desenha um novo eixo urbano 
na área conhecida como La Maestranza, periférica ao centro histórico, a Cidade Velha, que determina 
a atividade produtiva do novo centro CIDEA (Centro de Produção do Design), o qual será a finalidade 
do meu projeto, convertendo-o assim no “Corredor do Design”. (Fig.26-29). Tudo isto se deve ao facto 
de se encontrarem, ao longo deste eixo urbano, lugares de grande relevância para o campo das artes e, 
em especial, para o Design: a nível patrimonial, a Fundação Luis Seoane, a quem compete investigar e 
divulgar a obra e o legado de Luis Seoane, (Fig.30), a figura mais importante da evolução do Design 
na Galiza e da sua aplicação às áreas industriais e da ilustração editorial;22 e a nível universitário, duas 
importantes instituições – por um lado, a Reitoria da UDC, Universidade da Corunha (situada na Real 
Maestranza de Artillería) e que inclui as escolas de Arquitetura e Design Industrial e, por outro, a EASD, 
Escola de Arte e Superior de Design Pablo Picasso.

 “Neste contexto urbano característico da zona da Maestranza, propõe-se com o complexo 
da antiga Comandancia de Obras completar este eixo discursivo em torno do Design, em todas as suas 
expressões possíveis: depois de se perceber que existe uma tradição com a sua consequente salvaguarda 
patrimonial e uma formação organizada no campo, a missão do presente projeto é apenas a da gestão de 
um complexo adequado à produção.” 23

21 A informação sobre a sua alusão ao Design a nível patrimonial e formativo foi obtida em: CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan 
Director CIDEA.Pag.29
22 Luis Seoane (Buenos Aires, 1910 - A Coruña, 1979) foi uma personagem de destaque no panorama da cultura galega e 
espanhola do século XX, a qual ajudou a construir com o seu esforço, talento e empenho.
Nasce em 1910 em Buenos Aires, numa família de emigrantes galegos. Em 1916, regressa com os pais à Galiza, fixando-se em A 
Coruña, onde faz os seus primeiros estudos. Mais tarde, muda-se para Santiago de Compostela, onde conclui o bacharelato e se 
licencia em Direito e Ciências Sociais em 1932.
Em 1936, participa na campanha para o Estatuto de Autonomia e, quando a guerra rebenta, foge para Buenos Aires, onde 
participa ativamente como organizador e promotor da vida cultural no exílio. Viajante do mundo e atento aos muitos discursos 
que então iam surgindo na sua época, foi uma testemunha de exceção deste século tão agitado. 
(Informação retirada de: https://goo.gl/NBCXI8 )
A obra de Seoane é uma simbiose entre o desejo de evocar a arte tradicional da Galiza e a enorme presença do românico e a arte 
da vanguarda histórica, que o pintor galego admirava desde os seus tempos de estudante de Direito em Santiago de Compostela.
Luis Seoane foi um autodidata na sua aprendizagem artística, tendo sido a sua curiosidade e a admiração pela Galiza dos seus 
antepassados e pela arte em geral os motores do seu conhecimento. Os meios usados para expressar a sua criatividade, para 
além da prática da pintura, vão desde a gravura, em todas as suas vertentes, ao desenho, à pintura mural, ao design gráfico e até 
mesmo ao trabalho de publicação.
Independentemente da prática artística, Seoane merece ser lembrado como o grande dinamizador da cultura galega no exílio, 
por ser a voz da emigração através de revistas como a “Galicia Emigrante”, culminando todo este trabalho na criação do grupo 
Sargadelos, juntamente com Isaac Diaz Pardo. A sua marca estética assinalaria um antes e um depois na história das artes visuais 
na Galiza. 
(Informação retirada de: https://goo.gl/bRXYrt )
23 CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. Pg. 30
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Fig. 31: Imagens esquema, obtidas da web da CIDEA, nas que se mostra o marco de atuação do projeto, sendo o Corredor do 
Design e a Parcela da Comandancia de Obras respetivamente. Nesta se mostra em amarelo o que a Camara apresenta para 
intervir, e em laranja o que eu acrescento por considerá-lo  necessário para fechar o enquadramento de atuação.

Fig. 32: Imagem obtida da web da CIDEA, com esquemas que mostram as intenções da missao do CIDEA.
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1.4. Enquadramento da atuação

Com isto concluo que a minha atuação visa dar uma nova vida ao recinto militar da antiga 
Comandancia de Obras, situado na zona da Maestranza. O recinto, um espaço maravilhoso apesar de 
abandonado, será objeto de um projeto de criação de um inovador Centro de Produção de Design, o 
CIDEA, que vem completar o denominado Corredor do Design ao longo da referida zona urbana da 
Maestranza e, deste modo, fortalecer o Distrito Criativo que revitalizará o tradicional centro histórico da 
Corunha, tal como já explicado anteriormente (Fig. 31).

“Com vimos no presente documento, para desenvolver os projetos originais que Carlos Negreira 
e a sua equipa apresentaram durante a campanha eleitoral de 2011, não seria necessário proceder-se a uma 
nova construção, mas sim aproveitar alguns dos espaços já existentes na cidade e sem utilização. Vimos 
igualmente que a localização urbana – Corredor do Design – se situa na zona do antigo bairro da Cidade 
Velha, conhecida como Maestranza. Aí se encontram algumas instalações obsoletas, a antiga Comandancia 
de Obras, cedidas recentemente pelo Ministério da Defesa ao município da Corunha. Efetivamente, esta 
seria a infraestrutura destinada a albergar o CIDEA”.24

1.4.1. A missão

A missão deste trabalho baseia-se na criação de um novo espaço que possa dar vida ao inovador 
projeto do CIDEA. A sua atividade inicial inclui uma série de seminários e conferências realizadas na 
Fundação Luis Seoane, sede provisória até à criação do futuro Centro de Produção do Design no espaço 
da Comandancia de Obras. (Fig.32)

“O projeto do Centro de Produção do Design, CIDEA, promovido pelo município da Corunha, 
nasce no seguimento do plano estratégico Corunha Futura e com a ideia de fortalecer o DISTRITO 
CREATIVO, cujo eixo se situa na área urbana conhecida como La Maestranza, uma zona onde encontramos 
espaços ligados à arte e ao design, de grande importância patrimonial, como a Fundação Luis Seoane, e 
também educativa, como a Reitoria da Universidade da Corunha que inclui, no seu plano de estudos, as 
Escolas Superiores de Arquitetura e Design Industrial e a Escola de Arte e Superior de Design Pablo Picasso. 
(…) O nome nasce da junção de Corunha e Ideia. Um projeto ambicioso, que pretende unir a cultura e 
a indústria como forma de pôr em contacto profissionais de nível internacional e criadores locais. Para 
além de potenciar o eixo constituído pelo distrito criativo, o CIDEA surge com o objetivo de dar nome e 
identidade próprias à cidade, uma ideia pensada por e para os artistas e criadores. O CIDEA nasce «NA» 
cidade, «PARA» a cidade e «A PARTIR» da cidade. Uma vez que está integrado num contexto, ajuda ao 
seu desenvolvimento e procurará projetá-lo, exportando uma imagem não só da cidade, mas também dos 
seus profissionais mais criativos”. 25

24 CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA. Pg. 49
25 Informaçao tirada de: http://www.cidea.gal/cidea/
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Fig. 34:  Plano desenhado pela autora para mostrar os limites 
da parcela do projeto.

Fig. 35: Plano que mostra os antigos usos das edificações que 
faziam parte da parcela do projeto em 1993.

Fig. 33: Imagens dos elementos da parcela, fotografados pela autora
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1.4.2. As infraestruturas

As infraestruturas utilizadas para o desenvolvimento do projeto são os edifícios pertencentes 
ao antigo complexo militar. Nos anos 1950-1960, eles foram utilizados pela Comandacia de Obras, antes 
propriedade do Ministério da Defesa; atualmente pertencem ao município da Corunha, depois de mais 
de 30 anos em estado de abandono (Fig.33).

O espaço situa-se entre duas áreas da cidade da Corunha, conhecidas como La Maestranza 
(a sul da parcela) e Los Pelamios (a norte), bairros periféricos da histórica Cidade Velha. Os limites da 
parcela são então os seguintes (Fig.34):

- A NE, o Passeio Marítimo, que percorre o perímetro da costa;

- A SE, outro espaço do Ministério da Defesa, destinado à Sociedade Desportiva Hípica;

- A SO, a avenida do Metrosidero, que separa o Quartel-general, de um lado da rua, e o acesso à nossa 
parcela, do outro;

- E a NO, a rua Veramar, que marca o início do bairro Los Pelamios.

Já dentro da área de intervenção, com uma superfície de 7.473 m2, distinguem-se várias 
edificações (Fig.35), cuja utilização original passamos a explicar. Na zona de acesso, a SO, encontramos 
uns primeiros volumes com cobertura de duas águas e de altura única. O primeiro [4], com uma superfície 
de 416 m2, era usado como oficina do parque, posto médico, armazém, etc.; o segundo [3], com a mesma 
superfície, estava destinado aos armazéns; e o terceiro [2], com 194m2, servia como garagem para os 
veículos. Estes dois últimos volumes estavam ligados por um telheiro [8] que servia de estacionamento 
coberto. A seguir, um outro volume com tipologia típica de nave industrial e uma superfície de 549 
m2 dava lugar à carpintaria [5]. Por detrás desta nave, existe um edifício de quatro pisos, com 354 m2 
por piso, que alberga os escritórios e as habitações militares [1]. Continuando para Norte e descendo 
no terreno, surge uma outra nave de tipo industrial, mais pequena que a anterior, com 184 m2, que era 
usada como oficina mecânica [7]. E em frente a estas duas naves de tipo industrial, que funcionavam 
como carpintaria e oficina, encontrava-se uma outra nave que lhes servia de armazém [6], mas que 
atualmente já não existe, pois teve de ser demolida dado o avançado estado de deterioração. Por último, 
e já no final do terreno, no seu extremo NE e de frente para o mar, está um edifício de três pisos, com 260 
m2 de superfície por piso, e de estilo racionalista, que funcionava como residência dos oficiais militares 
do Quartel Sanitário. O lugar do projeto eleva-se acima da cota do passeio marítimo, assentando sobre 
parte das antigas muralhas que defendiam a cidade.
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1.4.3. A  Originalidade

O objetivo do presente projeto é o de melhorar e impulsionar o desenvolvimento cultural, 
social e urbanístico da Corunha, a três níveis diferentes:

 A Parcela

O projeto será desenvolvido na parcela da antiga Comandancia de Obras, a qual se pretende 
dotar de uma nova vida. É um espaço que faz parte da memória histórica da cidade e dos seus cidadãos, 
mas que, depois de mais de 30 anos encerrado e a deteriorar-se com o passar do tempo, se converteu 
numa ruína situada num lugar privilegiado da cidade, sem identidade, sem utilidade, e que certamente 
incomodava a vizinhança por servir de refúgio ocasional a pessoas não identificadas e a atividades à 
margem da lei.

Por isso, é preciso reabilitar os edifícios que o constituem, para melhorar a sua imagem e 
adaptar os seus terrenos, abrindo-os à cidadania, para que assim deixem de ser um buraco negro na 
cidade e passem a ser um novo espaço capaz de trazer novos serviços aos cidadãos.

O Bairro

 O projeto terá lugar entre os bairros da Maestranza e Los Pelamios, e permitirá dotá-los 
de um novo espaço público, um espaço de encontro entre cidadãos, estudantes e profissionais que ali 
trabalham, um espaço verde necessário para os vizinhos destes bairros, onde eles possam passear ou 
relaxar, desfrutando das melhores vistas sobre o mar enquanto respiram um ambiente rico em cultura, 
arte e design. Será um espaço inovador que servirá de chamariz para atrair gente e assim revitalizar esta 
zona.

O espaço funciona como a peça que faltava para completar o chamado Corredor do Design, 
cujo eixo se situa na própria Maestranza, onde se encontram espaços ligados à arte e ao design, como a 
Fundação Luis Seoane, a Reitoria da Universidade da Corunha e, por último, a Escola de Arte e Superior 
de Design Pablo Picasso.

Para além de ser um espaço novo, também quer servir como novo percurso, criando para tal 
novas ligações entre o Passeio Marítimo (passeio muito importante, que percorre a costa urbana e que é 
utilizado como percurso fundamental pelos cidadãos para passear e praticar desporto) e a Cidade Velha 
(zona histórica atualmente um pouco em desuso, razão pela qual necessita de uma certa propaganda), 
entre o mar e a cidade. Desta forma, pretende-se que o cidadão identifique este novo espaço como um 
atalho, um novo caminho a desfrutar, mais do que um simples espaço.
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A Cidade 

Com este projeto pretende dotar-se a cidade de uma nova oportunidade. O programa 
inovador da Comandancia de Obras consistirá na criação de um Centro de Produção do Design, o qual 
se converterá num autêntico viveiro de inovação, criatividade e design. 

O objetivo do CIDEA é reunir e criar novas ligações entre profissionais, estudantes e pessoas 
vinculadas ao mundo do design, por forma a desenvolver novos projetos e incentivar o intercâmbio de 
ideias, conhecimentos e experiências. Um lugar onde seja possível interagir com a arte, o artesanato, o 
design de produto ou a mais moderna cozinha.

Tudo isto confere à cidade um programa inovador, inexistente até ao momento quer na cidade 
quer na sua envolvente, convertendo assim a Corunha num ponto de referência nacional na área do 
design, até porque só existem programas similares nas cidades mais importantes do país, como Madrid 
ou Barcelona.

O que se pretende alcançar é uma nova oportunidade para relacionar criadores locais com 
outros de reconhecido prestígio internacional, por forma a estimular novas relações e intercâmbios de 
conhecimento e experiências, ajudando os designers locais a saírem do anonimato e assim impulsionar 
a cidade da Corunha ao nível plano internacional na área do design.
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PARTE 2: 
O Projeto 

“A arquitetura é uma conceção da mente. Deve ser concebida na cabeça, com os olhos fechados. 
Só desta forma se pode visualizar o projeto. O papel é apenas o meio para apontar a ideia e transmiti-la 

ao cliente ou ao construtor.”

Le Corbusier, “Si tuviera que enseñarles arquitectura”,1934.
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Fig. 36: Fotografias da autora durante o processo de análise, tiradas pelo fotógrafo Juan Rodríguez.
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2.1. Fase Analítica

“Projetar é como jogar xadrez. Há que pensar muito antes de fazer o movimento inicial, porque 
se este não for exato, se não for o que é necessário ou, se quisermos, se não integrar o número restrito de 
opções compatíveis com o programa pré-definido, é preciso começar de novo.”

 Franco Purini, Comporre lárchitettura, 2000. 

Antes de iniciar o processo criativo de um projeto é necessário analisar profundamente as 
condições e os dados de partida (Fig. 36). Nesta fase prévia, denominada analítica, recolhe-se, seleciona-
se e elabora-se informação, que depois será essencial para a concretização do projeto.

Esta etapa, decisiva para o êxito de todo o processo, não deve ser desvalorizada, pois começar 
a desenvolver os primeiros croquis sem estudar detalhadamente o programa, sem visitar o lugar ou sem 
revisitar referências, fará com que o trabalho seja rejeitado por inadequação ao lugar, ao programa, às 
normas ou a outras condicionantes. Por isso, a abordagem inicial ao projeto é tão importante, para que 
os nossos objetivos possam ser alcançados de forma rápida e direta 26. 

Assim, a fase de análise não consiste apenas numa recolha convencional e numa assimilação 
passiva de dados, mas o projetista deve saber analisar o lugar, o programa e as restantes condicionantes de 
forma proactiva, selecionando os elementos que se adequem ao seu projeto. Esta seleção e interpretação 
de dados configura já um conjunto de decisões de caráter projetual 27.     

“O criador seleciona a sua própria informação, dirige o seu olhar sobre a realidade e fixa as suas 
próprias metas.” 28. 

No entanto, esta fase prévia, que é condição necessária para o desenvolvimento do projeto, 
não é condição suficiente, uma vez que não implica a sua inferência direta. Ou seja, o trabalho de análise 
não termina aqui; ele desenvolve-se paralelamente ao trabalho de síntese criativa do projeto, pois temos 
sempre de regressar a ele continuamente para reunir novos dados e fazer verificações.

Desta forma, uma análise adequada das condicionantes iniciais do projeto, tais como o lugar, 
o programa, as implicações sociais, os objetivos, a orientação, a topografia, o clima, etc., coloca-nos 
numa posição de vantagem para iniciar com êxito a fase de conceção do projeto. É importante finalizar o 
processo de análise das condicionantes antes de avançar para a fase criativa, refreando o impulso de nos 
lançarmos diretamente ao projeto.

26 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté. pag 62-63 
27 Idem
28 MARINA, José Antonio. (1993). Teoría de la inteligencia creativa. Barcelona: Anagrama. pag 18.
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Fig. 37: Fotografia aérea da cidade onde se indica com um círculo vermelho a zona de intervenção;  
Fotografia em zoom do entorno imediato da parcela, com esta indicada em cores.
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 2.1.1. O Lugar

“Começo o projeto quando vou visitar o terreno (o programa e as condicionantes são, quase 
sempre, genéricos). Outras vezes, começo a partir da ideia de um lugar, de uma descrição, de uma fotografia, 
de algo que me foi dito. Tudo tem um começo. Um espaço vale pelo que é e por aquilo que quer ser, coisas 
por vezes opostas, mas nunca sem uma certa relação. Muito do que desenhei até agora flutua no interior do 
primeiro desenho. Desordenadamente. Tanto, que muito pouco permanece do primeiro espaço que evoca o 
todo. Nenhum lugar está deserto. Posso sempre ser um dos seus habitantes. A ordem é a aproximação dos 
opostos.”

Siza, A.Architecture Writings. Skira, 1977, editado por Antonio Angelillo, pag.203 29.  

De entre as condicionantes iniciais mencionadas previamente, o lugar é, sem dúvida, uma 
das mais decisivas, pois configura o sítio físico e a envolvente da obra arquitetónica. Além disso, o lugar 
é passível de ser modificado pela arquitetura, que é, simultaneamente, criadora de um novo espaço. 
Este inclui, em si mesmo, muitos outros aspetos subordinados, tais como a topografia, o relevo ou as 
condicionantes climáticas. Outros fatores físicos e mensuráveis, como a luz, a envolvente ou a paisagem 
visível são igualmente importantes. Finalmente, não podemos esquecer-nos de analisar, relativamente 
ao lugar, a sua história, as suas tradições e a sociedade que o habita e utiliza, porque cada espaço possui, 
juntamente com este conjunto de variáveis, uma personalidade própria, com a qual a nova arquitetura 
tem de dialogar. E é este diálogo com o lugar que é fundamental para se poder iniciar o caminho do 
projeto. 30

“Lugar não é apenas uma situação física, mas também uma situação mental. Lugar é aquilo de 
que nos fala um espaço físico e que inclui desde sensações mais imediatas até análises complexas, topografia, 
orientação, clima, altura, tecidos pré-existentes, história, acontecimentos, objetos contaminantes, razoes 
do pedido, natureza do cliente, orçamento, etc. Mas, sobretudo, a predisposição intelectual ao abordar o 
projeto.” 31

Por isso, é fundamental que o arquiteto visite a zona de intervenção, para se familiarizar com 
ela através da vivência destes espaços, por intermédio da realização de desenhos, fotografias e plantas. 
De acordo com Alfonso Muñoz Cosme em El Proyecto de arquitectura, estes dados que obtemos do 
lugar são pistas valiosas que nos ajudam a criar um projeto adequado à sua localização, pelo que quanto 
mais ampla for a nossa análise, mais rico será o projeto.

Assim, começo pessoalmente por SITUAR numa planta da cidade o lugar no qual vou 
intervir (Fig.36 y 37), para conseguir uma visão mais geral da sua localização na urbe, que me permita 
determinar o modo como ele se relaciona com os diferentes espaços que o rodeiam. A priori, verificamos 
que o lugar se encontra na zona NE da cidade, voltado para a entrada da Ria da Corunha, e numa zona 
topograficamente elevada que foi, na sua origem, a colina onde nasceu a própria cidade.

29 MONEO, Rafael. (2004). Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. 
Barcelona: ACTAR. pag.205
30 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté. pag 65-66
31 ARANGUREN, María José; GONZÁLEZ GALLEGOS, José. (2004). Limitar los limites. El croquis nº 119.pag 230.
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Fig. 38: Fotografia aérea da zona de intervenção e o seu entorno imediato.

Fig. 39: Conjunto de esquiços e primeiras aproximações ao entorno realizadas pela autora, junto com um levantamento 
fotográfico e um levantamento desenhado dos alçados dos edifícios do entorno, do terreno...
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Depois desta primeira abordagem inicial, faço um zoom sobre a área de intervenção para 
entender como é que o lugar se relaciona com a sua envolvente próxima. Observo assim que a parcela 
se encontra entre dois bairros periféricos do centro histórico da Cidade Velha, núcleo gérmen da cidade 
juntamente com La Pescadería. O primeiro destes bairros, a sul, denominado La Maestranza, pertenceu, 
no passado, a terrenos militares, como já expliquei anteriormente nos pontos 1.2. e 1.3.; atualmente, e 
porque estas instalações militares caíram em desuso, tendo algumas sido demolidas e outras mudado 
de utilização, passou a ser uma nova zona residencial, com habitação, jardins, Reitoria Universitária, 
Museu de Arte Contemporânea e um Clube Social e Desportivo Hípico, sendo o Quartel-general de 
Atocha e o Hospital Militar os únicos que mantêm a sua utilização original. O segundo bairro, a norte, 
denominado Los Pelamios, é um bairro recente de natureza residencial. Além disso, a parcela encontra-
se limitada a este pelos terrenos ganhos ao mar que atualmente integram o Passeio Marítimo, e a oeste 
pelo Quartel-general, atrás do qual se estende a zona de La Pescadería e o posterior alargamento da 
cidade da Corunha (Fig.38).

Isto permite-me retirar a minha primeira conclusão: a de que estamos perante um lugar 
importante que deveria servir de ligação entre aqueles diferentes espaços, relacionando os antigos bairros 
do centro histórico com os periféricos de criação recente, assim como as zonas urbanas do interior 
da cidade com as mais naturais da periferia marítima. Contudo, dado o seu estado de isolamento e 
abandono, o lugar funciona atualmente apenas como barreira entre eles. E isto coloca-nos um primeiro 
problema a resolver.

Uma vez estudada e interiorizada a LOCALIZAÇÃO do lugar de intervenção através de 
plantas e imagens, proponho-me realizar a minha primeira visita ao lugar. Como o acesso à parcela 
está restringido, tenho de solicitar uma série de autorizações ao município e ao exército, processo que 
demora alguns meses, pelo que a minha primeira visita se centrou unicamente em percorrer o lugar 
pelo EXTERIOR da parcela. Observo a envolvente imediata, os edifícios que a rodeiam, os limites da 
parcela, os acessos, a topografia, o ambiente, a escala, etc. E vou recolhendo a informação nos primeiros 
esquiços, plantas, alçados e levantamentos desenhados e fotográficos da envolvente (Fig.39). À primeira 
vista, observa-se um espaço muito hermético, fechado sobre si mesmo, e com uma escala de edificação 
muito menor que a dos edifícios residenciais do bairro contíguo de Pelamios, à exceção do edifício 
de habitação cuja escala predomina sobre os demais, aproximando-se assim da escala dos edifícios de 
habitação em frente. O resto dos edifícios que o rodeiam, o Quartel-general de Atocha e as naves da 
Sociedade Desportiva Hípica têm uma escala mais parecida por serem também edifícios militares da 
mesma época. Quanto aos limites, observamos uns fechos de parede de betão e vedação metálica a 
separar os territórios da S. D. Hípica, e paredes e portões metálicos de acesso na avenida do Metrosidero, 
em frente ao Quartel Militar, assim como uma parede de alvenaria de pedra que absorve a cota da 
rua de Veramar, a qual desce uns 10 metros até chegar ao Passeio Marítimo. Esta parede de pedra 
contorna o terreno para acolher o final da parcela, sobre a qual se eleva o edifício racionalista que lhe 
preside, observando o mar. Parte desta parede pertence às antigas muralhas defensivas da cidade, tal 
como se pode apreciar nas composições fotográficas dos limites da parcela que realizei durante a visita. 
(Fig.40-45)
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Fig. 42: Fotomontagem do alçado Oeste da parcela desde a Av. do Metrosidero.

Fig. 43: Fotomontagem do alçado Norte da parcela desde a Av. de Veramar.

Fig. 44: Fotografia do alçado Este da parcela desde o Passeio Marítimo.

Fig. 40: Fotomontagem do limite Sul da parcela, desde o interior da S.D. Hípica.



53Fig. 45: Fotografia panorâmica das vistas da parcela desde o Passeio Marítimo.

Fig. 41: Fotografia do limite da parcela desde o interior da S.D. Hípica.
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Fig 46: Levantamento fotográfico onde se mostra a apertura da Comandancia de Obras para a realização da minha visita, e o 
percorrido pela parcela.

Fig 47: Desenhos realizados durante o estudo do terreno.

Fig 48: Primeiros levantamentos dos edifícios preexistentes.



55

Finalmente, meses mais tarde, depois de conseguir a autorização necessária, regresso de novo 
à antiga Comandancia de Obras, onde, após uma série de episódios com a fechadura, dois amáveis 
polícias acabaram por quebrar o cadeado de entrada no recinto, para que eu pudesse aceder ao espaço 
e realizar a minha segunda visita ao lugar, desta vez já no INTERIOR do mesmo. Senti então uma 
enorme responsabilidade e emoção por poder viver de novo este espaço que eu descobrira há algum 
tempo no seminário do CIDEA, mas que agora tinha de visitar com uma visão mais crítica e analítica, 
que me permitisse reunir toda a informação possível para a realização do trabalho. Assim que passo 
o portão principal, observo uma clara direccionalidade que me conduz desde a entrada oeste até ao 
extremo este da parcela, onde se encontra o edifício racionalista com as vistas rasgadas sobre o mar. 
A disposição dos edifícios e a topografia que desce paulatinamente uns 4 metros desde a entrada até à 
extremidade final em frente ao mar acentuam esta direccionalidade. A parcela goza também de uma boa 
exposição solar durante todo o dia. A vegetação é abundante, composta na sua maioria por plantas de 
dimensão reduzida e vegetação selvagem que cresceu devido ao estado de abandono; não se observam 
grandes árvores, exceto na zona residencial. Depois de uma observação geral e de percorrer o lugar 
detalhadamente, começo então a fazer desenhos, croquis, esquemas da disposição dos edifícios, a tirar 
medidas e a realizar um levantamento desenhado e fotográfico (Fig.46). Analiso cuidadosamente cada 
edifício que compõe a parcela, os seus pormenores, os acessos, os vazados, a sua materialidade, a forma, 
a sua relação com os restantes elementos.

Uma vez terminada a visita, inicio o estudo em casa com toda a informação obtida. Começo 
por realizar estudos da topografia para perceber com clareza como é o terreno (Fig.47), fator muito 
importante na hora de realizar qualquer intervenção. Depois de assimilar o espaço onde assenta a 
arquitetura existente e onde assentará a minha intervenção futura, procedo aos primeiros levantamentos 
dos edifícios (Fig.48). Finalmente, uma vez reunida toda a informação e desenhadas as primeiras 
plantas, gosto de construir uma maqueta de trabalho do lugar (Fig.49), do pré-existente, como ajuda 
para visualizar melhor o lugar, o terreno, e poder jogar com os elementos na hora de pensar no projeto 
de intervenção. Concluo, assim, aquilo que para mim significa analisar o lugar, isto é, realizo uma série 
de passos que posso resumir da seguinte forma:

- Uma primeira aproximação planimétrica e fotográfica para determinar a Situação Geral e, em seguida, 
uma Localização mais precisa para analisar a envolvente do lugar e a forma como ela se relaciona com 
ele;

- As visitas ao lugar: uma primeira, mais geral, centrada na sua envolvente exterior, observando a escala, 
os acessos, a vegetação, o ambiente, os seus limites e fechos; e a segunda, mais precisa e direta, já dentro 
do espaço interior da parcela. A partir destas visitas faço desenhos, tomo medidas, tiro fotografias… na 
tentativa de obter a máxima informação possível sobre o lugar, para depois poder trabalhar;

- E, por último, um estudo do terreno, o levantamento dos edifícios que integram o espaço de intervenção 
e a sua envolvente e, finalmente, uma maqueta de trabalho.
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57Fig 49: Maquete de trabalho do lugar, no seu estado preexistente.
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Fig 50: Programa proposto para o concurso do governo local para construír CIDEA e que nunca se chegou a materializar.

Fig 51: Primeiras listas e organogramas elaborados pela autora durante o processo de elaboração do programa.



59

2.1.2. O Programa e A Espacialidade

“Julgo que é muito importante que o arquiteto não siga o programa, mas que o utilize simplesmente 
como ponto de partido quantitativo, não qualitativo. Pela mesma razão, o programa não é arquitetura: é 
meramente uma série de instruções; é como a receita de um farmacêutico. E isto porque num programa 
há um vestíbulo que o arquiteto deve converter em lugar de entrada. Os corredores devem converter-se em 
galerias. Os orçamentos devem converter-se em economia, e as superfícies devem converter-se em espaços.”

Louis Kahn, “Declaraciones sobre la arquitectura”, 1967

Outra condicionante a ter em conta na fase de análise é o PROGRAMA: um conjunto 
de funções e necessidades que o projeto tem de resolver. Este, ao contrário do lugar, não é um dado 
fixo e inalterável para o processo de projetor, mas sim algo que tem de ser analisado, desenvolvido e 
transformado, num exercício contínuo de tomada de decisões projetuais.

Além disso, o programa é um sistema complexo, constituído por um conjunto variado de 
funções quantificadas e relacionadas entre si. Por isso, é preciso alcançar um equilíbrio durante o seu 
desenvolvimento, que nos permita satisfazer as suas necessidades e relações sem obter um resultado 
excessivamente rígido que nos impeça de resolver outras questões do desenho. Assim, é necessário 
abordar o programa a partir de uma postura crítica, que nos faça reconhecer os seus pontos importantes, 
uma vez que eles nos servirão de guia e nos permitirão dinamizar todo o processo criativo. 32

Na hora de começar a pensar as funções e as necessidades que o meu projeto deve satisfazer, 
tomo como base de trabalho a proposta original do município para o CIDEA (Fig.50), apesar de esta não 
oferecer, do meu ponto de vista, nada de inovador à cidade, por se assemelhar mais a uma distribuição de 
salas como as que podemos encontrar na universidade, e outras polivalentes de resultado algo ambíguo, 
e também por não estar de acordo com a distribuição que se fazia destas atividades nos edifícios. Por 
isso, decido reinventá-la, concentrando-me em apresentar um programa ajustado àquilo que eu imagino 
ser um centro impulsionador da Criatividade, mais do que um Centro de Produção do Design a nível 
académico. Um centro mais dinâmico e aberto à cidade, do qual todos os cidadãos possam participar, e 
onde seja possível não só aprender, mas também desfrutar da arte e do design a todos os níveis.

Assim, começo por escrever listas (Fig.51) que terei de reelaborar sucessivas vezes até 
conseguir decidir e concretizar as atividades que eu gostaria de ver desenvolvidas no centro, juntamente 
com a área que estimo ser necessária para a sua realização. Posteriormente, identifico as atividades que 
têm características em comum e os pontos importantes para poder agrupá-las por funções principais que 
me permitam concretizar uma distribuição ordenada nos diferentes edifícios existentes. Em resultado, 
consigo agrupar as atividades pelos seguintes blocos: Educação, Coworking, Direção, Comércio, 
Multiusos – Exposições e Concertos, Auditório e Hotelaria.

32  MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté.  pag 68-69
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Fig 53: Organograma em planta da distribuição final dos espaços do programa, realizados durante o processo de trabalho.

Fig 52: Organograma de círculos, da distribuição final dos espaços do programa, realizados durante o processo de trabalho.

Fig 54: Esquemas em planta do estudo das circulações.
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Uma vez definidos os blocos de atividades que pretendo ver realizadas no projeto, começo a 
pensar na sua distribuição pelos espaços. Bernard Tschumi afirma que um dos aspetos que o programa 
deve resolver é a relação entre os espaços: “quando um arquiteto recebe a informação e instruções acerca 
dos espaços e do se espera que neles ocorra tem um poder incrível: o de dispor a forma como as atividades 
se localizam e relacionam entre si. Não é só um problema de proximidade, mas de relação com o espaço.” 33

Para resolver as relações no espaço das atividades escolhidas pelo meu programa, prossigo, 
realizando esquemas e organigramas que permitem (Fig.52), através da utilização de diferentes cores 
para as diversas atividades, representadas com círculos que variam de tamanho de acordo com a área 
aproximada de cada função, ir criando um mapa mental de como o projeto se organizaria. Depois, 
decido-me por um organigrama que me agrada quanto ao modo como organiza as atividades e, em 
seguida, transfiro-as para a planta para ver como posso distribuir estes “círculos” nos edifícios alvo de 
intervenção e questiono-me se será necessário construir algum elemento novo para acolher o programa 
restante (Fig.53).

Tenho de organizar tanto a disposição das diferentes atividades dentro de cada bloco de 
funções principais como a relação destes mesmos blocos entre si; o equilíbrio entre cheios e vazados, 
a importância de eventuais praças ou pátios como espaços abertos entre os edifícios, para que estes 
respirem, a definição de diferenças entre espaços públicos e outros mais privados, etc. Uma vez decidida 
a distribuição final das atividades na planta, pondero os diferentes percursos possíveis que os futuros 
utilizadores poderão fazer ao realizarem as atividades oferecidas e estudo, assim, as diferentes circulações 
(Fig.54), se estas podem ocorrer ao ar livre ou se precisam de ser cobertas por causa do clima húmido 
da Galiza, e a forma como os edifícios comunicam ao longo da parcela.

Assim, o programa funciona também como uma peça do motor de arranque do projeto, e dá 
início ao processo de criação e conceção. Não se trata, porém, apenas de um ponto de partida já que, 
como referi anteriormente, a ele recorreremos repetidas vezes durante o trabalho projetual.

33 TSCHUMI, Bernard. (1998). Entrevista con arquitectos: Fabio Oppici y Enrique Walker. Santiago de Chile: ARQ., pág 25.
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Fig.55: Gravados de ruinas da autoría do Piranesi.
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2.1.3. Outras Condicionantes

Para além do lugar e do programa funcional a desenvolver, o arquiteto depara-se com outras 
condicionantes diversas na hora de iniciar o projeto, tais como o tipo de cliente, a legislação, o orçamento 
ou, como é o meu caso, o respeito e as limitações – ou oportunidades – exigidas pelo facto de intervir 
sobre uma arquitetura pré-existente.

Essa mesma arquitetura, no meu caso de estudo, pertence ao conjunto de edifícios que 
desde há algum tempo se foram desmoronando, devido à voragem de novas construções que os foram 
deixando abandonados e à espera de melhores dias. No terreno que será objeto do meu trabalho 
materializa-se uma coleção de edifícios arruinados, sem uso, em deterioração, no esquecimento, apesar 
da sua história, e a que muitos chamam ruínas contemporâneas. Ao observar as ruínas como obras 
inacabadas, em constante evolução, a economia de meios obriga a modificar estratégias de desenho, 
umas vezes simplificando, outras incorporando estruturas novas ou antecipando possíveis adaptações 
futuras. É interessante olhar para o existente, para a ruína, como objeto inacabado e, por isso, aberto à 
especulação criativa.

Este olhar não é inovador se observarmos o passado: as gravuras de Pinaresi (Fig.55) por 
exemplo, através da surpreendente recreação de personagens da época com construções romanas 
abandonadas, revelavam a condição sublime de espaços disponíveis para serem reutilizados. Porém, 
existe outra forma de entender as ruínas como meros objetos, fragmentos da história, relegados, muitas 
vezes, a fonte barata de material de segunda mão. Peter Collins faz uma matização importante:

“Sem dúvida teria aceitado a distinção entre um antiquário e um arqueólogo. O primeiro herdou 
os fragmentos da antiguidade, enquanto o último o seu espírito; pois o primeiro quase nunca pensa com o 
olhar, enquanto o último até pode ver com o seu pensamento.” 34

O que quero dizer com tudo isto é que estas arquiteturas inacabadas e em ruínas foram o 
centro da motivação da presente tese. Concentrei a minha atenção no processo, acima do resultado, 
olhando a arquitetura como inacabada, em constante evolução e ao serviço do homem, disposta a 
submeter-se às necessidades vindouras.

O projeto pretende ser uma colagem capaz de integrar harmonicamente num todo as 
histórias de cada tempo e cada fragmento do processo; ele reivindica a envolvente urbana como ponto 
de partida, como resultado da construção de ações sucessivas, das capas do tempo e quer desvincular-
se do urbanismo expansivo, que se insere no existente, consolidando espaços desestruturados e 
desenvolvendo um sentido de pertença ao lugar, suscitando a transformação e ocupação de estruturas 
obsoletas, abandonadas e incompletas, e deixando modelos de adaptação face a estratégias futuras.

34 COLLINS, Peter. (1998). Los ideales de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili.
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Fig. 56: Desenhos do Viollet Le Duc para uma sala de concertos, datado em 1864. Expressa as formas góticas com materiais 
modernos como o tijolo e o ferro fundido. “Entretiens sur l’architecture”.
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A consolidação surge-me como a atividade primeira e elementar, excetuando o vazado – a 
demolição é essencial em tudo o que incomoda. Como afirma Manuel Gallego, “Para criar é necessário 
destruir.”

Em relação aos elementos que queremos manter, é preciso primeiro garantir a sua estabilidade 
e consolidar a sua estrutura, longe das propostas de Viollet-le-Duc (Fig.56) quando ele defende 
restabelecer o edifício no seu estado completo, idealizado, que pode mesmo nunca ter existido. Um 
estado sem as alterações que acompanham a história do mesmo.

Defendo a permanência do sucedido sobre os edifícios até ao extremo de realizar atuações 
mínimas que exibam e conservem a ruína, permitindo-lhe um uso ainda que temporal, necessário em 
qualquer superfície construída, e a sua permanência no tempo. Após a consolidação, finalizar-se-ia com 
a reapropriação. 
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Fig. 57: Plano antigo, com data desconhecida, no que se representa o Reino de Galicia. (Arquivo do Simancas)
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2.2. Fase de investigação

“Quando o arquiteto começa um novo projeto, além de analisar as condicionantes prévias, 
investiga sobre o mundo de conceitos, formas e imagens que pode utilizar. Esta procura pode ser interna, 
através da memória, das associações de ideias, da imaginação; ou externa, através da pesquisa em livros, 
revistas, Internet.” 35

No âmbito da fase prévia ao desenvolvimento do projeto, realizarei dois tipos de investigação: 
uma mais focada na história, para descobrir o passado do lugar onde vou intervir e, assim, conhecer 
melhor a evolução do espaço ao longo do tempo; e outra, mais relacionada com a arquitetura, através 
da qual estudarei projetos de reabilitação em circunstâncias similares, isto é, atuações que conseguem 
dotar de um novo valor, através da cultura, espaços abandonados ou em desuso, regenerando assim a sua 
envolvente, e que me possam servir de referência. 

2.2.1. Investigação Histórica: Descobrindo as Origens

“O desenvolvimento da criatividade arquitetónica está ligado a uma investigação metódica e 
crítica do espaço e é culturalmente incompreensível sem ela.”

Bruno Zevi, Arquitectura e historiografía, 1958.

Para realizar esta primeira fase de investigação, estudo a evolução histórica, organizando-a 
em três níveis de escala diferente, de modo a poder fazer “zoom” a partir de um estudo mais geral sobre 
a cidade da Corunha, centrando-me no seu crescimento através da evolução das suas muralhas, até 
um estudo mais concreto da parcela da Comandancia de Obras, onde realizo o meu projeto; passarei, 
entretanto, por uma escala intermedia em que analiso o bairro da Maestranza, onde se situa a referida 
parcela e que tem uma enorme importância durante o crescimento da cidade.

Assim, a Investigação Histórica ,fica organizada da forma a seguir: 
-A cidade: Corunha, cidade amuralhada 

-O Bairro: A Arquitetura Militar em Maestranza  

-A Parcela: História da antiga Comandancia de Obras

35  MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté. pag 73
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Fig. 58: Plano antigo, com data desconhecida, no que se representa a Plaza da Coruña. (Arquivo do Simancas)
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A cidade: Corunha, cidade amuralhada

A parcela de projeto está atualmente limitada por uma muralha de pedra que pertenceu à 
geometria das antigas muralhas da cidade e que separava o terreno do mar na enseada de Los Pelamios, 
terrenos que entretanto foram preenchidos e ganhos ao mar.

“As muralhas e fortificações das antigas cidades foram dos monumentos que mais sofreram 
na sua conservação, umas vezes, por se entender que a sua eficácia era nula, outras, por motivos 
urbanísticos, quase sempre para ampliar a cidade, sem ter presente que, ao destrui-los, se apagam, pelo 
menos, recordações de feitos históricos, que é aquilo que imprime carácter às cidades que olham pela 
sua história, e o que faz com que elas sejam respeitadas e amadas. Poucas são as cidades e os lugares 
que tiveram a sorte de conservar e cuidar das suas muralhas, as quais lhes conferem uma importância 
histórica que de outra forma teriam perdido. A história da Corunha está ligada à das suas muralhas e 
fortificações. Estas são quase nulas na Antiguidade, pois seriam talvez parapeitos que defendiam e 
evitavam as invasões inimigas a partir do mar, quando o lugar ainda teria muita importância.” 36  (Fig.58) 
 
“As muralhas da cidade começam a ser levantadas no ano 1218, quando Afonso IX (1171-1230, rei de 
Leão entre 1188-1230) assina o Privilégio Real para que a então vila da Corunha fosse repovoada, como 
proteção contra os inimigos da Coroa de Castela” (…) “A construção segue o traçado do terreno, contando 
com 16 cubos e uma saliência mais pronunciada em direção ao Porto, onde hoje se encontra o jardim de 
San Carlos.”  37

No século XIV foi considerada como Praça-forte e sofreu duros ataques em 1370 pelos 
portugueses, que a conquistaram, até que, em 1386, o Duque de Lancáster, pretendente, teve de retirar-
se. Estes acontecimentos deixaram em mau estado as muralhas, que tiveram de ser reparadas em 1397. 
Nesta data, Henrique III, rei de Castela entre 1390 e 1406, assina um privilégio que autoriza a imposição 
de coimas, cujo valor seria utilizado em benefício da construção dos muros. 38

Na segunda metade do século XV, os Reis Católicos iniciaram o processo da unidade nacional 
de Espanha, com o objetivo de alcançar o controlo efetivo dos seus reinos, mediante a submissão da 
aristocracia terra-tenente e a implantação de uma nova ordem, para a qual criaram a figura de Capitão-
Geral. Assim, no ano de 1480, chega à Galiza D. Fernando de Acuña, o primeiro militar a receber dos 
monarcas plenos podres nos domínios judicial, administrativo e militar, numa tentativa de evitar que o 
Reino da Galiza passasse a depender de Portugal, depois da sublevação dos nobres galegos em 1475. 39

36 ÁLVAREZ OSORIO, Francisco. (1944). Informe para la declaración de Monumento Histórico-Artístico de las murallas de La 
Coruña. Disponível em: https://goo.gl/1PJcFN
37 FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2015). La pequeña historia de las murallas de la ciudad. La Coruña: El Ideal 
Gallego_24 de Maio. Disponível em: https://goo.gl/AckYBY
38  ÁLVAREZ OSORIO, Francisco. (1944). Informe para la declaración de Monumento Histórico-Artístico de las murallas de La 
Coruña. Disponível em: https://goo.gl/1PJcFN
39  Explicação da origem da Capitania Geral da Galiza, por José Mª. Fernandez Caamaño, historiador e autor do livro “Los 
Capitanes Generales de Galicia”, durante uma entrevista ao jornal “La Opinión”, que se encontra disponível em:
FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2010). La Audiencia y la Capitanía trajeron el desarrollo a la ciudad.
La Coruña: La Opinión_15 de Janeiro. 
Disponível em: https://goo.gl/68Vced
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Fig. 59: Situação e evolução do primitivo núcleo de povoação. Composição do J.R.Soraluce em 1988, a partir do plano da Cidade 
Alta amuralhada a metade do século XVI.
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Enquanto isso, as muralhas eram melhoradas e ampliadas para lá do espaço natural da Cidade 
Alta, devido à intensa atividade comercial que o porto começava a gerar; o Foro de Benavente, por seu 
lado, impedia que pudessem fixar-se nesta cidade frades de quaisquer ordens religiosas, exceto os de 
Sobrado, pelo que franciscanos e dominicanos teriam de construir os seus conventos e igrejas noutro 
lado, onde também ficariam localizados os hospitais (Fig.59). Estes fatores, juntamente com a instalação 
da referida Capitania Geral da Galiza, favoreceram um maior desenvolvimento da cidade da Corunha.40 

“Teve uma enorme repercussão a nível social, económico e militar, já que a Corunha era até 
então uma cidade pequena e, a partir daí, foi a única cidade do rei, na qual, além do mais, não podia 
instalar-se nenhuma ordem religiosa. O Tribunal e a Capitania trouxeram o desenvolvimento à cidade, 
pois controlavam toda a atividade económica quanto a preços, alfândega, comércio marítimo, transporte 
terrestre e impostos.” 41

Durante mais de quinhentos anos, os sucessivos Capitães-Gerais promoveram investimentos 
de todo o tipo em obras militares e civis, pois o seu principal objetivo era dispor de fortalezas em 
condições ótimas para a defesa do território. Essas edificações e melhoramentos constituem atualmente 
Património Histórico, do qual fazem parte as muralhas que rodeiam a parcela escolhida e o edifício 
racionalista que aí se encontra.

Já no século XVI, em 1521, Pedro López de Ayala, primeiro Governador do reino a quem 
é também outorgado o título de Capitão-Geral, decretou medidas para reforçar as velhas muralhas da 
Corunha. No ano seguinte, a 22 de dezembro de 1522, Carlos I concede-lhe uma licença para a criação da 
Casa da Especiaria,42 o que representou para a cidade um importante impulso económico e a converteu 
também num alvo atraente para piratas e inimigos da coroa espanhola, pelo que a defesa e as suas 
muralhas eram agora mais necessárias e importantes do que nunca. No entanto, esta concessão oferecida 
pela Coroa espanhola à Corunha foi breve, terminando no ano 1529.43 Nessa altura, a muralha ia até La 
Pescadería, zona do porto dedicada ao comércio, com os seus baluartes defensivos que contornavam 
as escarpas da costa desde o Tribunal Real até Los Pelamios, zona onde se localiza a parcela em estudo 
neste trabalho.

40 FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2015). La pequeña historia de las murallas de la ciudad. 
La Coruña: El Ideal Gallego_24 de Maio.  Disponível em: https://goo.gl/AckYBY
41Explicação da instalação da Capitania Geral da Galiza, por José Mª. Fernandez Caamaño, historiador e autor do livro “Los 
Capitanes Generales de Galicia”, durante uma entrevista ao jornal “La Opinión”, que se encontra disponível em:
FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2010). La Audiencia y la Capitanía trajeron el desarrollo a la ciudad.
La Coruña: La Opinión_15 de Janeiro.  Disponível em: https://goo.gl/68Vced
42 A “Casa das Especiarias”, ou “Casa da Contratação das Índias”, foi uma instituição criada pelos Reis Católicos após a 
descoberta das Índias por Cristóvão Colombo, em 1492, para organizar e controlar o comércio com os novos territórios. 
Originalmente com sede em Sevilha, foi transferida para a cidade de A Corunha, em 1522, por causa do descontentamento de 
alguns nobres e mercadores pelas taxas abusivas e pelo distanciamento em relação aos portos holandeses.
43 VERDERA FRANCO, Leoncio. (s/d). La Capitanía General de Galicia como promotora de patrimonio. A Coruña: RUC.
UDC.  Disponível em: https://goo.gl/Ky3AVM
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Fig. 61: Fotografia das muralhas da cidade de A Coruña, com 
o Castelo de San Antón de fondo, quando ainda não estava 
conectado à terra.

Fig. 60: Gravado da época do Castelo de S. Antón como a 
figura defensiva mais importante ante a possível entrada de 
inimigos da coroa.

Fig. 62: Esquemas dos 4 projetos realizados pelo engenheiro Tiburcio Spanochi para fortificar A Coruña no 1589.

Fig. 63: Plano de A Coruña desenhado pelo engenheiro militar Juan Santas y Tapia para o marquês do Valparaíso, no 1639.
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Em 1528, surge a proposta de fortificar a área do porto e chega uma ordem real para a 
construção de um forte na ilha de San Antón (Fig.60 e 61), pois naquela altura a Corunha era o porto 
com maior vitalidade e importância da Galiza. A obra, contudo, só ficaria concluída em 1587.44

No ano de 1563, Filipe II, “O Prudente”, decide alterar a localização da Capitania Geral e o 
Tribunal de Santiago de Compostela para a cidade da Corunha.“Filipe II elevou a Corunha a chave e 
guarda do Reino da Galiza e assim também iniciou a militarização da cidade”, afirma o historiador Xosé 
Ramón Barreiro, no livro “Historia contemporanea de Galicia”, 1981. Nesse momento, a cidade passou a 
ser um lugar estratégico para a monarquia pelo que era imprescindível protegê-la de ataques exteriores, 
como o ataque inglês de 1589, após o qual o rei se dispôs a arranjar as muralhas e fechar os postigos 
que tinham ficado em estado ruinoso, fosse por considerá-la uma Praça-forte ou para manter sobre ela 
uma vigilância constante por recear ataques inimigos.45 Então, Filipe II nomeia o engenheiro Tiburcio 
Spanochi para a realização destes trabalhos. Spanochi apresentou quatro projetos (Fig.62), uns de maior 
e outros de menor envergadura, mas devido ao escasso orçamento apenas o primeiro foi construído. É 
nesta altura que é criado o Campo de la Estrada e as suas muralhas como zona fortificada de ampliação 
da Cidade Velha, o qual, dadas as suas características de frente marítima, virá a ser utilizado pelo exército 
ao longo do tempo.46 Em 1594, fica a dever-se ao Governador do Reino e Capitão-Geral, Don Diego de 
las Marinas, a muralha e a porta de San Miguel, o baluarte que cai sobre o mar, próximo da Maestranza 
de Artellería, e outras estruturas defensivas que os temores de uma guerra próxima com França tornavam 
obrigatórias.

No século XVII, em 1638, o novo Capitão-Geral, marquês de Valparaíso, com a intenção de 
melhorar e ampliar o sistema de defesa, propõe diversas reformas para a Corunha. Entre elas destacam-
se as reformas de San Antón e San Diego, assim como a construção de um novo forte em Oza. (Fig.63)
Um ano mais tarde, em 1639, confirmaram-se os rumores da aproximação de uma armada francesa, a 
qual não conseguiu entrar no porto corunhês graças a uma rede estendida entre o Castelo de San Antón 
e o Castelo de San Diego, que obrigou o inimigo a retirar-se.47 Em 1652, é nomeado um novo Capitão-
Geral, Vicente Gonzaga, que ordena a reparação das muralhas da cidade.48

Anos mais tarde, em 1658, a cidade foi afetada por uma grande explosão, que arruinou parte 
do amuralhado defensivo e dos edifícios da cidade, para além de provocar a morte a cerca de 200 pessoas, 
o que constituiu uma enorme tragédia. 

44 VERDERA FRANCO, Leoncio. (s/d). La Capitanía General de Galicia como promotora de patrimonio. A Coruña: RUC.
UDC.  Disponível em: https://goo.gl/Ky3AVM
45 SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: La arquitectura militar de los siglos XVI - 
XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. pag: 32-33 e
ÁLVAREZ OSORIO, Francisco. (1944). Informe para la declaración de Monumento Histórico-Artístico de las murallas de La 
Coruña. Disponível em: https://goo.gl/1PJcFN
46 SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: La arquitectura militar de los siglos XVI - 
XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. (pag.35-36)
47 SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: La arquitectura militar de los siglos XVI - 
XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. (pag.38-41)
48 SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: La arquitectura militar de los siglos XVI - 
XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. (pag.46)
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Fig. 64: Plano das muralhas de A Coruña com projeto da sua ampliação realizado pelo engenheiro militar A. Manso de Zúñiga 
no 1667, para o Condestable de Castilla-Capitán General de Galicia. (S.H.M.).

Fig. 65: Esquemas dos projetos para fortificar A 
Coruña e a Cidade Velha, respetivamente, por B. 
Renau em 1703.

Fig. 67: Plano da Cidade Velha de A Coruña, 1736, desenhado 
pelo Engenheiro Diretor de Galicia, D. Juan De La Ferriere.

Fig. 68: Plano de A Coruña de 1755, desenhado pelo 
Engenheiro Militar D. Miguel Marín.

Fig. 66: Esquiços das fortificações projetadas em 1726 
para a cidade de A Coruña por Francisco de Montaigu. 
A)Nuevas defensas proyectadas, B)Recinto existente, 1)San 
Francisco, San Domingo, 3)Fortaleza vieja, 4)Hospitales, 5)
Plaza de la Harina, 6)Capitanía, 7)Campo de la Estrada, 8)
Puerta Real, 9)Puerta de aires
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“A Corunha sofreu um desastre em 1658 com o rebentamento da chamada Fortaleza Velha, 
convertida em armazém de pólvora, e a sua explosão arruinou o forte de San Carlos e grande número de 
edifícios, entre os quais o Convento de San Francisco e o Hospital do Bom Sucesso.” 49  Já no último terço do 
século, a Galiza viverá em paz, sem conflitos bélicos. 

Continuando este tempo de paz também durante o século XVIII, o território da Galiza e, 
com ele, a cidade da Corunha, estiveram a salvo de contendas bélicas, situação que foi aproveitada para 
melhorar os sistemas defensivos da cidade, já muito deteriorados pelos anteriores tempos de guerra.

“No século XVIII começa a estudar-se, para a Cidade Velha, um novo conceito de muralhas, 
uma vez que o sistema defensivo adotado até então, que consistira em renovar e abaluartar simplesmente as 
defesas medievais, se mostrava ineficaz face ao poder crescente das frotas muito artilhadas e aos avanços da 
artilharia em terra. Procurou-se atuar no conjunto da muralha em duas frentes, sendo a primeira a Frente 
de Terra, que separava a Cidade Velha da Pescadería e que era preciso ampliar, incluindo o Campo de la 
Estrada. Como antecedente desta muralha surge o projeto de A. Manso de Zúñiga de 1667 (Fig.64), o qual 
incluía uma linha de fortificação que ia desde a Cidade Velha até ao alto de Atocha e chegava até à Cala de 
San Amaro com dois baluartes centrais e três panos de muralha.” 50 

“A necessidade de reformar as fortificações deu lugar a um projeto da autoria do engenheiro 
francês Renau, em 1703, (Fig.65), obras que foram sendo realizadas com grandes intermitências; e depois, 
a partir de 1706, a cidade resgatou-as em conformidade com aquele plano; mas, em 1746, perante o receio 
de que os ingleses atacassem a Praça, foi decidido executar aquelas obras e intervieram vários engenheiros, 
entre os quais Montaigú (Fig.66), Laferriére (Fig.67), Bardik, Marín (Fig.68) Marín e Martín Bermejo. As 
obras, pedidas com urgência pelo Governo, foram concretizadas com variações, segundo o critério de cada 
um dos seus diretores.” 51

Na segunda metade do século XVIII, o porto começa a viver uma época de esplendor, que se 
manteve no século XIX, com grande utilização comercial. No interior da Cidade Antiga, ou Cidade Velha, 
o seu papel institucional e representativo é reforçado, com predomínio para os edifícios tradicionais e 
os equipamentos representativos e uma morfologia caracterizada por construções militares e religiosas. 
Já na última década do século XVIII, as fortificações da Galiza entram em decadência pronunciada por 
falta de recursos.52 

49 ÁLVAREZ OSORIO, Francisco. (1944). Informe para la declaración de Monumento Histórico-Artístico de las murallas de La 
Coruña. Disponível em: https://goo.gl/1PJcFN
50 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña.  pag 95
51ÁLVAREZ OSORIO, Francisco. (1944). Informe para la declaración de Monumento Histórico-Artístico de las murallas de La 
Coruña. Disponível em: https://goo.gl/1PJcFN
52 COSTOYA DÍAZ, Vanesa. (2014). El pasado del puerto de A Coruña. A Coruña: PeixeCoruña
Disponível em: https://goo.gl/ROXrci
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Fig. 69: Plano de A Coruña,1842, por José M. Ferrater, onde se aprecia o início do derribo das muralhas da fronte da Pescadería 
(SGE).

Fig. 71: Plano de A Coruña. Indicado em vermelho as 
muralhas que ainda existem e em laranja as desaparecidas.

Fig. 70: Plano do 1860 no que se aprecia o derribo das muralhas para a construção do Quartel  Geral e a Praça de María Pita no 
seu lugar. E planos do projeto da Praça de María Pita, Faustino Domínguz, 1861.
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Ao longo do século XIX dá-se um crescimento rápido da cidade, pelo que, neste período 

de expansão, o porto exige uma infraestrutura conforme com o seu crescimento económico e a cidade 
cresceu ganhando terreno ao mar na sua zona mais protegida, na baía voltada para a ria; mas, a partir 
dos anos 60, começou a expandir-se também para a outra frente marítima, ocupando a zona de Orán, a 
zona atlântica da cidade, e edificando sobre os areais, com todos os riscos de exposição aos ventos que 
esta opção implicava.53 

Em meados do século, 1834, após anos de abandono, o então governador corunhês projetou 
converter parte da fortaleza no jardim de San Carlos. As defesas foram conservadas até ao ano 1840, 
altura em que se iniciou o colapso das muralhas voltadas para o bairro da Pescadería (Fig.69). Nesse 
espaço vazio ficará mais tarde localizada a praça de María Pita, que atuará como elo de ligação entre a 
Cidade Velha, também chamada Cidade Alta, e o tecido urbano da Pescadería, zona também designada 
por Cidade Baixa. Na parte alta, a Maestranza, ficarão situadas as construções militares do Quartel, no 
denominado Campo de la Estrada (Fig.70).

“Pelo exposto podemos deduzir a importância e o interesse das muralhas, das suas portas e dos 
seus traçados, para a história da cidade da Corunha, e são essas recordações de êxitos históricos, nos quais 
aquelas intervieram ativamente, que lhe conferem o seu lugar na história. A evolução das muralhas deve 
ser entendida em paralelo com o desenvolvimento da própria cidade, para o qual desempenhou um papel 
decisivo.” 54 

As muralhas são, atualmente, uma fronteira artificial, criada pelo homem, que antes marcava 
o limite natural entre a cidade e o mar. É essa fronteira histórica (Fig.71), que continua hoje a marcar 
um território na parcela que é objeto deste trabalho, com todas as suas conotações históricas e de lugar, 
que eu gostaria de trazer para o projeto, pois trata-se de um espaço atualmente abandonado à sua sorte, 
fazendo-nos esquecer parte da sua história.

“Na Cidade Antiga predominam os edifícios tradicionais e os equipamentos representativos, 
com uma morfologia caracterizada por edificações militares e religiosas, ruas estreitas, pequenas praças e 
espaços significativos, como a Praça de María Pita, antigamente ocupada pelas muralhas da Cidade Velha 
e que, após a sua demolição, constitui um espaço de articulação Cidade Velha-Pescadería. A imagem da 
cidade da Corunha poderia definir-se como “cidade de cristal”, fruto de uma longa tradição de galerias que 
caracterizam a frente litoral, “cidade amuralhada”, resultado da história da cidade, e “a cidade e o mar”, 
imagem paisagística de uma península com um amplo desenvolvimento da linha de costa, onde a água é 
protagonista, e cujo casario era inclusivamente batido pela rebentação.” 55 

53 COSTOYA DÍAZ, Vanesa. (2014). El pasado del puerto de A Coruña. A Coruña: PeixeCoruña 
Disponível em: https://goo.gl/ROXrci
54  ÁLVAREZ OSORIO, Francisco. (1944). Informe para la declaración de Monumento Histórico-Artístico de las murallas de La 
Coruña. Disponível em: https://goo.gl/1PJcFN
55 COSTOYA DÍAZ, Vanesa. (2014). El pasado del puerto de A Coruña. A Coruña: PeixeCoruña
Disponível em: https://goo.gl/ROXrci
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Plano do 26 de fevereiro de 1727, onde aparece a parcela com as suas muralhas militares que a separavam do mar e da  enseada 
denominada Los Pelamios, plano ao que se lhe atribui a sua importância estratégica dentro da cidade como parte da defensa 
para proteger-se dos ataques que se realizavam por mar. Aparece sinalado com a letra V o “baluarte projetado”, coincidente na 
atualidade com a esquina Nordeste da muralha (Simancas).

Plano dos Baluartes (Simancas).

A seguir, mostro diferentes planos do século XVIII e começos do XIX, nos que aparecem 
as muralhas na area do Campo da Estrada, observándo-se o Baluarte de San Vicente na enseada dos 
Pelamios, o qual também faz parte da muralha existente na minha parcela de projeto atualmente, obtidos 
do Arquivo de Simancas: S.H.M.
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Plano de 1734 (Simancas).

Plano da Praça Alta ou cidade da Coruña. Detalhe do projeto de 1774 de Pedro Martín Zermeño (Simancas).

Plano do projeto de construção dum cemitério extramuros na Coruña em 1812. 
12) Obras de campo santo, 4) Baluarte da minha parcela de projeto. (Simancas).
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Fig. 73: Plano da cidade de A Coruña de começos do século XIX (1836) assinado pelo arquiteto municipal José María Noya, no 
que se observa o grande espaço vazio do Campo da Estrada, sem que se ampliasse a Cidade Velha. Nele já se vê a existência do 
Polvorín ao lado do Baluarte de Pelamios.

Fig. 72: Esquema do primeiro projeto, e único dos 4 que se levaram a cabo por Spanochi em 1589, para a ampliaçao e 
fortificaçao da  cidade. 
D) Zona prevista para a ampliação da Cidade Velha.
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O Bairro:  A Arquitetura Militar em Maestranza 

 Uma vez estudada a evolução da cidade, centro-me agora no extenso espaço, denominado 
Campo de la Estrada, situado a norte da muralha medieval, que delimitava a Cidade Velha. Este 
espaço foi desenhado por Tiburcio Spanochi, em 1589, para ser utilizado como ampliação urbana da 
congestionada Cidade Velha (Fig.72). Contudo, a cidade não cresceu nesta direção, pelo que o Campo 
de la Estrada permaneceu como recinto militar 56, o que explica a imensidão deste espaço dentro da 
escala da cidade (Fig.73). Neste trabalho, ocupamo-nos de uma parte deste espaço, atualmente sem uso, 
em concreto a zona da enseada de Los Pelamios.

No século XVI, o desenvolvimento da artilharia moderna provoca uma alteração substancial 
ao nível da arquitetura militar, e surge a designação de Engenheiro para definir a arte de criar engenhos 
e a de Arquitetura, ou a arte de construir – neste momento da história é difícil definir com clareza 
uns e outros.57 Em 1598, ao entender-se a necessidade da presença continuada de um Engenheiro 
como diretor de obra e assessor do Capitão-Geral, em matéria de fortificações, percebe-se que estes 
devem ser nomeados com caracter permanente, pelo que é criado na Galiza o cargo de Encarregado e 
Superintendente de Fortificações para a Corunha. A Coroa encarregava estes engenheiros de recolher 
informações que servissem depois para o projeto, de redigir relatórios, ou então enviava-os diretamente 
como diretores de obra.58 

Durante os séculos XVII-XVIII, toda a Europa esteve sob o controlo de engenheiros, 
especialistas em construção militar, engenheiros militares que abaluartam as cidades, constroem 
fortificações, pontes, arsenais, portos e inúmeras obras civis e religiosas. É no século XVIII, quando 
a separação entre engenheiros e arquitetos já é definitiva, que uns são militares de carreira e os outros 
procedem da área profissional, com uma formação escassamente regulada até à criação, em 1752, da Real 
Academia de Belas Artes de San Fernando.59  

A partir de 1700, os Bourbons estabelecem nas praças-forte mais importantes do reino a 
figura de Engenheiro-Chefe de Praça-forte. O primeiro a ser destacado para este posto na Praça-forte da 
Corunha é D. B. Renau, entre 1702 e 1706. Uma vez criado o Corpo de Engenheiros, em 1711, o Marquês 
de Verboom, engenheiro-geral que lhe preside dirige ao Rei, no ano seguinte, um documento que pode 
ser considerado como estando na origem da Comandancia de Obras da Corunha. Desconhecemos 
onde ficou localizada esta primeira Comandancia de Obras, mas sabemos que o primeiro assentamento 
conhecido se situava no antigo Forte de San Carlos, nas muralhas de La Pescadería, no século XIX.60  

56 SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: La arquitectura militar de los siglos XVI - 
XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa pag.31
57 SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: La arquitectura militar de los siglos XVI - 
XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa pag.20
58CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña.  pag 335
59 SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: La arquitectura militar de los siglos XVI - 
XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. pag.21
60 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. (p.335/6)
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Fig. 74: Planos de A Coruña do 1809, quando teve lugar a Batalha de Elviña.

Fig. 75: Plano da cidade de A Coruña do século XIX (1872) do Corpo do Estado Maior do Exército. Representados em vermelho 
os edifícios de uso militar.
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O início do século XIX na Corunha, do ponto de vista da sociedade, não foi muito promissor, 
pois foi nesta altura que começaram as invasões francesas. Após as invasões napoleónicas, as cidades 
converteram-se em autênticos barris de pólvora e os terrenos militares em centros da cidade. Depois 
da batalha de Elviña, em 1809, (Fig.74) as tropas francesas tomaram a urbe. Quando a Guerra da 
Independência terminou, o estado de catástrofe em que o país ficou e o facto de muitos fortes costeiros 
terem ficado obsoletos e impossíveis de manter, devido ao alcance cada vez maior das novas peças de 
artilharia naval, fez com que praticamente todo este tipo de fortificações perdesse a sua validade e fosse 
abandonado. Além disso, sucedeu-se uma série de crises económicas, o que resultou numa redução 
dos orçamentos e, no caso da engenharia militar, se traduziu em pequenos retoques e adaptações das 
fortificações existentes.61  

Por outro lado, em 1835, aproveitando a Lei de Desamortização de Mendizábal, as dependências 
monásticas são reutilizadas para defesa, tal como aconteceu com os quartéis de San Domingo. A partir 
de 1837, as tropas alojam-se então nos diversos mosteiros e conventos que os frades e as monjas foram 
obrigados a abandonar, em cumprimento da referida lei, e que assim passam agora a funcionar como 
quartéis.62  Em 1845, desaparece o Paiol do Campo de la Estrada. Sabe-se que este segundo depósito de 
pólvora existia em 1755, certamente mandado construir sob as ordens de La Ferriere, durante a primeira 
metade do século XVIII.63

 As atuações mais relevantes desta época, na zona atualmente conhecida como La Maestranza, 
são: o Quartel de Atocha, no Campo de la Estrada; o Quartel de San Domingo, antiga CECA, 
acondicionado para aquartelamento do Parque de Artilharia e, posteriormente, Delegação de Defesa; 
o Quartel de Macanaz, que chegou até aos nossos dias depois de ter sido depósito para o ultramar, 
armazém, parque de abastecimento… e hoje serve de base a um novo Museu Civil; o Parque de San 
Amaro, armazém de artilharia que atualmente alberga alguns departamentos municipais; a Maestranza 
de Artilharia, hoje sede da Reitoria da Universidade da Corunha; o antigo Hospital Militar, hoje hospital 
civil; o Governo Militar, atualmente sede de algumas dependências relacionadas com a administração 
militar; e inúmeras estruturas militares de defesa ao longo da costa.64  (Fig.75)

O Quartel de Atocha é construído em 1859, no Campo de la Estrada (Fig.76), após anos de 
desconforto causado por uma distribuição desigual na alocação dos soldados em trânsito, que ficavam 
hospedados em casas de gente humilde, ficando os mais poderosos, burgueses abastados e pessoas que 
ocupavam cargos públicos isentas desta distribuição.

61 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña.(p.36)
62 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. (p.37)
63 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. (p.96)
64 BLANCO LOSA, Mari Luz. (2013). Residencia para Oficiales y Suboficiales solteros del Cuartel de Sanidad de la Octava 
Región Militar. Mestrado em rehabilitaçao arquitetónica da Universidade de A Coruña. pag 13-15
Disponível em: https://goo.gl/QHaj8h
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Fig. 78: Plano do Campo da Estrada em 1902, com a construçao de Quartel de Atocha.

Fig. 77: Plano de A Coruña, dos arquitetos Yáñez e Barón do ano 1878. Nesta imagem aparece o Campo da Estrada quase vazio, 
apenas existia o Quartel de Atocha.

Fig. 76: Imagem do Campo da Estrada em 1925 com o Quartel de Atocha ao fundo. E um festival de aviação no mesmo lugar.
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“Será no final do século XVIII e início do século XIX que é levada a cabo a tarefa de construir os 
diferentes quartéis que serão erguidos na cidade. É nessa altura que é construído o Quartel Príncipe Afonso, 
no Campo de la Estrada. (…) O lugar escolhido para a obra é o antigo edifício construído em 1589 como 
mosteiro de San Domingo e reduzido a cinzas naquele ano pelos ingleses aquando da sua incursão sobre a 
Corunha.” 65  (Fig.77)

“Em junho de 1859, o Governo ordena a construção de raiz de um novo quartel onde pudessem 
ficar alojados dois batalhões, (…) O projeto foi elaborado pelo Tenente-Coronel Engenheiro D. Joaquín 
Montenegro, para Regimento de Infantaria, e foi um dos primeiros construídos em Espanha após a Lei da 
Desamortização de Mendizábal. As obras começaram em julho desse mesmo ano, duraram cinco anos e o 
Quartel foi inaugurado em 1864.” 66  

“Quando foi construído, este quartel de três pisos era um dos principais do reino, estando 
dividido em duas partes iguais, cada uma das quais com três dormitórios no piso térreo, uma sala de 
esgrima, além de outros três em cada um dos pisos superiores; os armazéns e a sala de enfermaria ficavam 
no piso principal. Além disso, este impressionante imóvel tinha os seus respetivos corpos de guarda, cozinhas 
para as tropas, cantina para todo o pessoal, oficinas de armamento, calabouços e depósito de munições, 
chegando mesmo a dispor de uma academia com capacidade para cerca de 1800 efetivos militares, embora 
pudesse, em caso de necessidade, albergar 2400 soldados nas suas instalações.” 67 (Fig.78)

 
“O primeiro nome com que o aquartelamento ficou conhecido foi o de Príncipe Afonso, depois 

Quartel Afonso XII e, finalmente, Quartel de Atocha, designação com a qual chegou aos nossos dias.” 68 

Desde 1898, o Quartel foi sofrendo diversas reformas e ampliações. “Além das remodelações, 
começarão a surgir edifícios perimetrais à medida que as necessidades surjam e esses irão dando forma ao 
Quartel a cada momento.” 69 Frente ao Quartel de Atocha encontra-se a parcela objeto deste trabalho, 
cujos terrenos lhe pertenciam.

O século XX começa com o receio de um possível ataque dos Estados Unidos, o peso 
das guerras de Cuba e Filipinas e uma corrida aos armamentos por parte dos países europeus, que 
desembocaria na Grande Guerra de 1914. Além disso, reconhece-se que as nossas estruturas defensivas 
se haviam tornado antiquadas e que o conceito de muralhas já não tinha validade, nem o de castelos 
defensivos. Agora, pensava-se em grandes calibres e longos alcances para defesa da costa, mas apenas 

65 FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2015). El cuartel que liberó las casas de los coruñeses.
La Coruña: El Ideal Gallego_13 de Setembro. Disponível em: https://goo.gl/FyR9ZF 
66 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. pag 225
67 FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2015). El cuartel que liberó las casas de los coruñeses.
La Coruña: El Ideal Gallego_13 de Setembro. Disponível em: https://goo.gl/FyR9ZF
68 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. (Pg.227) 
69 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. (Pg.228)
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Fig. 81: Fotografias do 1930 onde aparecem o Quartel de Atocha, a Estação Radiotelegráfica e os primeiros bloques do Quartel 
Sanitário.

Fig. 80: Planos de 1922 do primeiro projeto do Quartel Sanitário, junto com o Quartel de Atocha e a Estação Radiotelegráfica, 
primeiras construções no Campo da Estrada.

Fig. 79: Planta do projeto e fotografia da Estação Radiotelegráfica dos anos 20.

Fig. 82: Planta do projeto de ampliação do 1943 para a criação da Residência de Chefes, Oficiais e Suboficiais solteiros do Grupo 
de Sanidade.
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das zonas que era preciso proteger para evitar uma ocupação. Nesta altura, a defesa da Corunha deixa 
de ser importante, passando a cidade de Ferrol, com as suas construções navais militares, a assumir-se 
como ponto essencial a defender. No início do século XX, a situação desta cidade era a de uma antiga 
praça-forte com as suas estruturas defensivas em estado de ruína ou ineficazes, carecida de instalações 
militares adequadas, salvo o Quartel de Atocha.70  

Em 1902, no Campo de la Estrada, nada mais existe para além do Quartel Príncipe Afonso, ou 
Quartel de Atocha, e os baluartes de Santa Cruz de Roma e do Campo de la Estrada. Nesse ano, constrói-
se a Maestranza de Artilharia, um elemento retangular para armazém, na parte lateral, que confina com 
o jardim de San Francisco, e outros dois mais pequenos, no pátio, para oficinas. Em 1909, já existia no 
Campo de la Estrada, um campo de tiro denominado Polígono de Tiro do Campo de la Estrada, o qual 
consistia num campo de 300 metros para prática das unidades.71 

Em 1915, é elaborado o anteprojeto da Estação Radiográfica Militar (Fig.79), pelo Capitão 
do Corpo de Engenheiros D. Braulio Amaro López, começando-se pela montagem da antena no Campo 
de la Estrada e, em 1919, o mesmo engenheiro realiza o muro de suporte do terreno. Já em 1924, é 
redigido o projeto do edifício e, em 1945, organiza-se a envolvente. Por último, em 1958, o edifício da 
Rádio Militar é acondicionado para poder ser utilizado pela S. D. Hípica.72

Data de 1922 o primeiro projeto para o Quartel Sanitário (Fig.80 e  81), o qual será ampliado 
em 1940 pelo Comandante engenheiro D. Juan Ramón e Barón, para albergar o Agrupamento Sanitário 
Militar nº 8, que o ocupará em 1942 depois de concluídas as obras. Em 1943, o mesmo engenheiro elabora 
o projeto para Residência de Chefes, Oficiais e Suboficiais solteiros do Grupo Sanitário.73 Trata-se de 
um edifício de especial importância, já que atualmente faz parte da minha parcela de trabalho. (Fig.82)

Para este projeto pretendeu-se um edifício que estivesse em perfeita harmonia com a sua 
envolvente, uma vez que a localização é imediatamente contígua ao mar, razão pela qual foi criado um 
edifício cujas linhas e detalhes de motivos náuticos fazem lembrar a estrutura de um barco, reflexo 
do “estilo paquebote”. Le Corbusier foi um dos primeiros arquitetos a utilizar este estilo e, no ano 
1930, visitou o Real Clube Náutico de San Sebastián, edifício emblemático do início do racionalismo 
arquitetónico em Espanha. 

70 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña.(Pg.39)
71CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. (Pg.227)
72 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. (Pg.230)
73 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: 
Arquivo Municipal de A Coruña. (Pg.281)
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Fig.86: Plano de situação do Armazém Regional de Intendência. E fotografia das obras de construção do A. R. Intendência.

Fig.85: Fotografias do interior do edifício Racionalista.

Fig.83: Planos do projeto do edifício Racionalista.

Fig.84: Fotografias das obras de construção do edifício Racionalista.
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Assim, o edifício pertence ao estilo “International Style”, que se insere no Movimento 
Moderno, e supõe uma rutura com as formas compositivas tradicionais, aproveitando as possibilidades 
dos novos materiais industriais, em particular, o betão armado, o aço laminado e o vidro plano em 
grandes dimensões, capazes de gerar interiores luminosos e diáfanos, com plantas e secções ortogonais 
e assimétricas. Finalmente, o “International Style” é caracterizado pela ausência de decoração nas 
fachadas.74  (Fig.83, 84 e 85)

Em 1925, o Tenente-Coronel engenheiro D. Enrique Canovas Lacruz projeta o Armazém 
de Palha, numa parcela do Campo de la Estrada que “confinava, a Norte, com o Quartel Sanitário e com 
a Estação Radiográfica, hoje S. D. Hípica; a Sul, com o Parque Regional de Artilharia, hoje Reitoria da 
Universidade da Corunha; a Este, com as falésias, hoje Passeio Marítimo; e a Oeste, com a Estrada da 
Circunvalação, hoje antigas habitações militares e rua Maestranza.” Esta obra pode ser considerada como 
a primeira obra do Parque Regional de Intendencia do Campo de la Estrada (Fig.86).

Na sua origem, este encontrava-se situado no Quartel de Macanaz mas, devido ao aumento 
das necessidades e à escassez de espaço para albergar os edifícios necessários para satisfazê-las, o 
Comando ordenou então a sua deslocação para um novo Parque na referida parcela. Nela encontrava-se 
construído, já desde 1929, o mencionado Armazém de Palha; e, desde 1929, o ramal de acesso a partir 
da estrada da circunvalação. Foi só em 1938, que o Capitão engenheiro D. Salvador da Ponte y Conde 
projeta o primeiro edifício para este novo Parque de Intendencia, ampliado durante os anos sucessivos 
até ficar finalmente configurado por um grande número de edifícios, tais como Controlo de Entrada, 
Dependências Gerais, Refeitório Masculino, Refeitório Feminino, Forno de Pão, Armazém de Palha, 
vários Armazéns, Moinho, Oficina de Preparação, Habitações dos Moleiros, Corpo de Guarda e Cerca. 75 

Continuando com o Quartel Sanitário, realizaram-se uma série de reformas e ampliações, 
construíram-se cavalariças, cozinhas, barracão para forja, etc., até ao ano 1957, altura em que parte 
destes terrenos, concretamente a zona das cavalariças, é cedida pelo Capitão-Geral para a construção 
da Sociedade Desportiva Hípica.76  Por último, em 1996, durante a execução das obras do Projeto 
necessárias para a viabilidade do P.E.R.I. da Maestranza, procede-se à demolição de várias edificações, 
sendo as restantes remodeladas para passarem a fazer parte da Sociedade Desportiva Hípica.77 O edifício 
residencial também não seria demolido, pois está catalogado como edifício de interesse, mas não seria 
incluído no espaço destinado à S. D. Hípica, passando então a fazer parte, juntamente com as antigas 
oficinas da Comandancia de Obras, de um espaço esquecido que aguarda por melhores dias e respetivo 
restauro, servindo de base, parcela, para o desenvolvimento do meu atual projeto.

74 BLANCO LOSA, Mari Luz. (2013). Residencia para Oficiales y Suboficiales solteros del Cuartel de Sanidad de la Octava 
Región Militar. Mestrado em rehabilitaçao arquitetónica da Universidade de A Coruña. pag 51
Disponível em: https://goo.gl/QHaj8h. 
75 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
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77 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
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A Parcela:  História da antiga Comandancia de Obras

A parcela do projeto assenta sobre o Baluarte do Campo de la Estrada, que pertence às 
muralhas da Centro Histórico. Este baluarte foi edificado entre os anos 1560 e 1570, durante a construção 
das fortificações de defesa levadas a cabo pelos Áustrias. Posteriormente, sob o nome de Baluarte de San 
Vicente, será incluída nas novas muralhas desenhadas por Renau em 1702, Montaigú em 1726 ou La 
Ferriere em 1736, para estender a cidade para lá da antiga Muralha da Cidade Velha.78 

Já no final do seculo XIX e início do século XX, a Corunha, como capital administrativa do 
reino da Galiza, por nela residir o Capitão-Geral, converte-se na sede principal da Engenharia Militar 
da Galiza, a qual durará até ao desaparecimento dos Capitães-Gerais com autoridade regional. No dia 
30 de agosto de 1896 foram criadas 8 regiões militares, ficando a Galiza como a 8ª Região Militar. Cinco 
anos depois, uma Ordem Real vem estabelecer, em 1901, a Comandancia da Corunha. Desde então, a 
organização da engenharia militar na Galiza conheceu a seguinte nomenclatura: 79

- Comandancia Principal de Engenheiros da 8ª Região Militar. Compreende o período 1907-1917.

- Comandancia Geral de Engenheiros da 8ª Região Militar (Galiza, Oviedo e Leão).

- Comandancia da Corunha. Abarca o período 1918-1926.

- Comandancia de Obras e Reservas da Corunha. Abarca o período 1927-1930.

- Comandancia de Obras e Fortificações da Corunha. Compreende o período 1931-1938.

Desaparecem as Regiões Militares e surgem as Divisões Orgânicas, cada uma com uma Comandancia 
de Engenheiros.

- Comandancia de Fortificações e Obras da 8ª Região Militar da Corunha. Abarca o período 1940-
1950.

Contudo, a partir de 1939, esta Comandancia de Obras e Fortificações divide-se em duas 
secções, uma para cada competência, até que, em 1950, desaparece definitivamente a secção Fortificações, 
ficando apenas Comandancia de Obras da Corunha, que nesse mesmo ano passa a abranger toda a 
Galiza.80  Pouco depois, a 1 de janeiro de 1954 as autoridades ordenam a transferência da Comandancia 
de Obras para o terreno então ocupado pelo Aquartelamento da Companhia de Defesa Química, o 
Aquartelamento de Farmácia e vários barracões de madeira do Agrupamento de Transmissões.81 

78 CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 
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Fig.87: Situação do Quartel de Defesa Química em 1943 e detalhe da Câmara de Gases. Fig.88: Plano geral em 1948.

Fig.89: Situação do Quartel de Defesa Química em 1943, com detalhe da Câmara de Gases, e plano geral do 1948.

Fig.90: Fotografias do recheado da enseada de Pelamios e da construção do muro de contenção do Quartel de Defesa Química 
que o separava desta area, em 1958.
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Depois deste estudo da zona da Maestranza, durante o qual investigo aprofundadamente os 
seus terrenos militares e as suas diferentes funções ao longo da história, centrando-me em particular 
no Campo de la Estrada, propriedade do exército, chego finalmente à parcela correspondente à atual 
localização da antiga Comandancia de Obras, objeto do meu projeto. Desta forma, consigo descobrir a 
sua origem como Centro de Defesa Química, facto que considero de vital importância, uma vez que 
determina a disposição dos elementos que constituem o conjunto do meu projeto. Por isso, parece-me 
essencial explicar, em seguida, a sua história e o seu desenvolvimento.

Em 1940, o Comandante engenheiro D. Juan Ramón y Barón elabora o “Projeto para a 
construção de dois barracões destinados à Companhia de Guerra Química do Corpo do Exército”, que fica 
completa em 1941 com a realização da parede de fecho, cozinha, sala de refeições e câmara de gases. À 
direita desta parede de fecho encontra-se o barracão dormitório da Tropa de Farmácia e, à esquerda, 
uma rua de acesso ao mesmo, que o separava do Agrupamento Sanitário Militar e que também servia de 
acesso a esta unidade.82  Em 1943, devido ao perigo que representava a implantação de uma Câmara de 
Gases no interior de um dos barracões, realiza-se a construção de edifícios independentes para a referida 
Câmara, Laboratório e Cozinha, a qual também é transferida da sua anterior localização.83  (Fig.87)

Em 1948, procede-se à construção da parede de fecho e da garagem para o Serviço 
Contraincêndios, adstrito à Defesa Química, ficando aquele disposto de forma paralela ao antigo 
Barracão de Farmácia.84 (Fig.88).  A realização destas obras configurou a época de maior esplendor desta 
unidade, a qual, contudo, desapareceria em menos de 6 anos, já que, como referi anteriormente, no dia 1 
de junho de 1954, as autoridades ordenam a transferência da Comandancia de Obras para este terreno, 
que carecia de algum fecho a sul e a oeste, porque as terras caiam em declive natural, de forma irregular, 
motivo pelo qual a preparação do terreno marca o início das obras com o levantamento de um muro de 
suporte que confina com o precipício da costa de Los Pelamios.85 (Fig. 89 e 90)

Entre 1955 e 1958 são executadas as obras de edificação, reutilizando-se os dois barracões 
de Defesa Química existentes e o que tinha sido Dormitório de Farmácia – um mantém-se como 
armazém e o outro é reconvertido em Oficina do Parque, Vestiário dos Trabalhadores, Refeitório e 
Instalações Sanitárias, embora mantendo-se, por seu lado, aquilo que fora o Dormitório de Farmácia 
como armazéns. Os edifícios da Cozinha e Laboratório de Defesa Química são demolidos, tal como a 
Câmara de Gases, conservando-se como garagem o barracão que, a seu tempo, fora construído para os 
Bombeiros Militares.86 
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Fig.91: Plano Geral da Comandância de Obras, 1993, no que se observa a relação dos edifícios: 
1) Gabinetes e hábitação, 2) Garagem, 3) Armazéns, 4) Gabinete Geral do Parque, caixa de remédios, etc, 5) Carpintaria, 6) 
Armazéns de Secções, 7) Oficina de Mecânica, 8) Estacionamento coberto.
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Em 1959, realizam-se as obras da cobertura da zona de maquinaria e armazém, que mais 
tarde será utilizada como oficina mecânica, ficando portanto o edifício das Oficinas, construído de raiz, 
dedicado apenas à carpintaria. (Fig.91)

 A Comandancia de Obras continuou a cumprir o seu papel até 1980, momento a partir do qual 
os diversos regimentos militares se foram desagregando e as suas competências foram sendo reduzidas. 
Em 1988, o Ministério da Defesa assina um Convénio com o município da Corunha para cedência dos 
terrenos do Campo de la Estrada, desde o Parque da Comandancia de Obras até à Maestranza, ambos 
inclusive, com exceção da zona afeta à S. D. Hípica.87 Desde então, o conjunto permaneceu inalterado e 
abandonado até aos dias de hoje.
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2.2.2. Investigação de Casos de Estudo

“É frequente advertir que o problema com que nos deparamos no momento de fazer um projeto 
já foi abordado antes por muitos arquitetos ao longo da história e que a forma como estes o interpretaram e 
resolveram pode iluminar a nossa procura, embora nunca possamos aplicar os seus resultados literalmente. 
Estudar o modo como os nossos antecessores enfrentaram os problemas, que soluções funcionais, técnicas ou 
formais propuseram e quais os resultados que obtiveram permite que o nosso desenho seja mais elaborado 
e maduro.” 

MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté. pag 83
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Fig. 92: Imagens históricas do Espaço Robinson.
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Espaço Robinson, Portalegre 

As instalações da antiga Fábrica de Cortiça George Robinson, em Portalegre, apresentam 
uma área de cerca de 6,5 ha com uma superfície construída significativa, ocupada, na sua maioria, 
por edifícios fabris de tipo hangares, armazéns e oficinas, para além do edifício principal que define a 
grande frente do Largo dos Operários; colocados quase aleatoriamente no lugar, os edifícios resultam 
de uma invasão do espaço por etapas. Esta enorme área de terreno, que se encontrava situada numa 
importante área de desenvolvimento da cidade, foi então desalojada com a deslocação da Fábrica de 
Cortiça para o novo Polo Industrial de Portalegre, pelo que foi preciso reabilitá-la e dotá-la de um 
novo uso.121 Esta necessidade de reabilitação deve-se a vários factores de natureza diversa, a saber: 
- o fator urbano já que, devido à sua grande extensão, o abandono deste espaço criaria um vazio e uma 
desconexão enorme dentro da cidade, ao isolar dois pontos importantes desta. Mas, com a reabilitação, 
esta área poderia no futuro tornar-se um elemento de destaque no desenho urbano de Portalegre. 
- o fator estético-arquitetónico por ser um espaço de natureza potencialmente artística. 
- o factor histórico, ao tentar preservar-se a memória histórica do lugar, já que a Fábrica de Cortiça 
George Robinson é de enorme importância para a cidade por ter sido testemunho do progresso social e 
industrial que teve lugar em Portalegre desde 1800.

Apesar de poder dizer-se que a história122 deste lugar (Fig.92) começa no século XVII, com 
a construção do Convento de S. Francisco, só no século XIX é que aparecem as primeiras referências 
escritas à existência de uma unidade transformadora de cortiça em Portalegre. Esta estaria instalada nas 
ruínas do extinto convento, detida pela família inglesa Reynolds até à chegada de um outro inglês, G. 
Robinson, que adquire os direitos de exploração em 1840. Mais tarde, durante o século XX, começará a 
chamar-se “Fábrica de Rolha”, e são introduzidas alterações tecnológicas, alarga-se a atividade industrial 
a Espanha, instala-se a primeira produção de aglomerados de cortiça para revestimentos, cria-se o 
primeiro Sindicato Operário do sector e, assim, G. W. Robinson torna-se a figura mais importante da 
fábrica de cortiça e, também assim, da história social e industrial de Portalegre. Funda também a sua 
própria corporação de Bombeiros Privados em 1903. Após a sua morte, em 1932, os seus herdeiros têm 
de se desfazer da fábrica, que passa assim para as mãos de um grupo português em 1942. No ano de 
1945, por causa da conturbação provocada pela 2ª Guerra Mundial, a fábrica encerrará durante 3 anos. 
Este interregno será seguido de um período áureo nos anos 60-70 até à Revolução de Abril de 1974, 
que deixará marcas de envelhecimento. Em 1980, serão necessárias mudanças estruturais, e a fábrica 
consegue subsistir com dificuldade até 1990.

Já no século XXI, constata-se a necessidade de estudar e preservar 160 anos de história 
corticeira, pelo que é criada a Fundação Robinson123, em 2003. Realiza-se o Plano de Ordenamento do 
Espaço Robinson e Convento de S. Francisco junto com o Projeto da Escola de Hotelaria de Portalegre pelos 

121 SOUTO DE MOURA, Eduardo; CORREIA, Graça. (2006). Requalificação do Espaço Robinson-Memorias de projeto I.
122 Revista Restauración y Rehabilitación nº114-115, ano 2011, pag. 14 e 15 
123  A Fundação Robinson F.P, é uma fundação pública de direito privado que tem por fim a prossecução de acções de ordem 
cultural, educativa, social e da ciência, podendo também actuar nas áreas do desporto e da filantropia. A sua sede é em 
Portalegre e a sua acção desenvolve-se na região do Norte Alentejano mas também na Estremadura espanhola e no Reino Unido.
Mais informação disponível em: http://www.fundacaorobinson.pt/
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Fig. 93: Abertura dum novo arruamento, uma nova ligaçao entre dois nucleos da cidade, através do Espaço Robinson.

Fig. 94:  Introdução de praças e passeios que gerem espaço urbano.
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arquitetos Eduardo Souto Moura e Graça Correia (proposta que parte de um dos melhores exemplos 
contemporâneos de reabilitação de uma unidade industrial: a transformação da Fábrica Pompeia, em S. 
Paulo, pela arquiteta Lina Bo Bardi, em 1977)124, e a construção inicia-se em 2004. 

Este Plano de Requalificação Urbana levado a cabo pelos referidos arquitetos, ainda que 
dirigido a uma zona limitada da cidade de Portalegre, não pode ser entendido de forma autista em relação 
ao seu todo, pois deve ser capaz de corrigir uma situação crítica de desordem no crescimento urbano 
atual desta cidade. A consolidação de uma ligação ao centro histórico vai protagonizar a sua estratégia 
de tentar dar corpo a este lugar fragmentado, ao mesmo tempo que procura cruzar a memória coletiva 
com os novos elementos. Assim, nesta complexa iniciativa para travar a dispersão da sua periferia, a 
edilidade de Portalegre empreendeu, juntamente com os parceiros constituintes da Fundação Robinson, 
um programa de reabilitação das instalações da antiga fábrica o que, para além de recuperar a sua ligação 
histórica à cidade, propõe redefinir as funções dos diversos edifícios que constituíam as suas instalações, 
aproveitando assim esta grande superfície de construção existente para receber os equipamentos de que 
a cidade necessita. A estratégia de intervenção visará recuperar o lugar como espaço público125, livre 
de uso e aberto a todos para potenciar o diálogo entre a cidade e o Espaço Robinson. Isto fundamenta-
se no estabelecimento de vínculos entre estes edifícios e a cidade, tentando-se para isso conferir-lhes 
carácter urbano numa atitude que precede a instalação dos novos usos nos edifícios abandonados, como 
se explica a seguir: 

•	 Conferir carácter urbano ao lugar. É o facto de este espaço estar limitado e envolvido 
pela cidade que vai impulsar a estratégia, com a criação de ruas, praças e outros elementos urbanos 
que procuram ligar ambos. “Este envolvimento será essencial na definição das premissas do plano; será 
a criação de unidades de carácter urbano protagonizadas pela abertura de um novo arruamento e pela 
introdução de elementos como praças, passeios e equipamentos que permitirá a articulação entre os edifícios 
de Robinson com o tecido urbano existente, ambos dotados de forte identidade.” 126 

-A abertura de um novo arruamento (Fig.93) como elemento estruturante e de articulação, que configura 
agora uma nova relação entre o conjunto heterogéneo de naves e a envolvente da cidade. A implantação 
estratégica do novo edifício da Escola de Hotelaria vai contribuir também para a definição clara desta 
rua entendida na sua forma urbana. “É ainda fundamental, a consideração dada ao facto da cidade estar a 
crescer de forma algo descaracterizada a nascente, precisamente o sentido deste arruamento que se pretende 
estruturante, nascente-poente.” 127

-A introdução de praças, passeios e equipamentos necessários à cidade, que se integraram com os pré-
existentes (Fig.94). “Cada uma das peças adquirirá então sentido na sua relação com as restantes, formando 
um conjunto de edifícios em cuja articulação e cadência se confiará a urbanidade graças a elementos como 

124 Lina Bo Bardi, entende que os vestígios industriais do passado podem coexistir harmoniosamente com a vida dum novo 
programa, entender que não faz sentido demolir, mas apenas construir o que é necessário.
A antiga fábrica é inerentemente presente na memória da comunidade, já que estão familiarizados com o complexo industrial 
e estabelecem laços emocionais com ele. Com isto, um novo projeto não teria o mesmo efeito sobre a população da área, e ao 
decidir manter o conjunto pré-existente, se dá sentido ao valor causado pelos edifícios na memória coletiva e não se perde esse 
relacionamento tão importante. Mais informação disponível em:  https://goo.gl/9owmRP
125 SOUTO DE MOURA, Eduardo; CORREIA, Graça.(2006)Requalificação do Espaço Robinson-Memorias de projeto I. pag 23
126 IDEM
127 IDEM
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Fig. 95:  Reabilitaçao do estacionamento para gerar novos usos.

Fig. 96:  Proposta esquemática de ocupaçao do territorio por actividades.

Fig. 97:  Espaço Robinson caracterizado por uma forte 
imagem industrial.
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rampas, passeios e praças. Se volumetricamente o novo se conjuga com o existente, a sua materialização 
atual pretende expor-se manifestamente. (...) Os espaços livres agora desenhados constituirão um importante 
elemento a reestruturar numa ideia de cidade em que os edifícios e o vazio que os envolve se completam.” 128

•	 Reabilitar os edifícios existentes e dotá-los de um novo uso, tornando-os úteis 
para a cidade. (Fig.95) Este programa de reabilitação das instalações da antiga fábrica, para além 
de recuperar a sua ligação histórica à cidade, propõe redefinir as funções dos diversos edifícios que 
constituíam as suas instalações, aproveitando assim esta grande superfície de construção existente para 
receber os equipamentos de que a cidade necessita. “O projeto pretende contribuir para a conservação 
deste património industrial, tão importante à memória coletiva de Portalegre com base num ponto de vista 
pragmático, entendendo os edifícios aí situados como uma parte da memória coletiva, e pretende dotá-los 
de novos usos respeitando a geometria original do conjunto para reduzir o esforço construtivo e conservar o 
seu carácter singular.” 129

No Espaço Robinson, cada uma das peças que o forma adquire sentido na sua relação com as 
restantes, formando um conjunto de edifícios em cuja articulação e cadência se confiará a urbanidade, 
graças a elementos como rampas, passeios e praças. Este conjunto heterogéneo de edifícios que o 
compõem - fábricas, naves, oficinas e depósitos – podem-se organizar em três tipos de acordo com a 
sua nova função: Espaços Museu, Espaços de Rentabilização e Associações/Escolas; juntamente com 
uma estrutura de espaços verdes, na forma de um Parque Municipal inexistente em Portalegre, que 
participará na sua articulação. (Fig.96)

Espaços Museu

 Na Fundação Robinson as funções de Museu dividem-se em vários núcleos distribuídos no 
lugar - Museu Industrial da Cortiça, Museu de Criação Contemporânea e Museu da Igreja de S. Francisco 
(que já não desempenha um papel de culto e pode ser entendido como um lugar de visitação) -  a fim 
de aproximar-se das construções existentes, considerando-as como parte substancial desta paisagem 
explorada. O objetivo não é criar um museu-objeto, mas um polo de atração social e cultural que acabe 
por ter a mesma importância à escala territorial que, nos seus dias, teve como centro produtivo. Num 
complexo fabril – como era a Fábrica de Cortiça Robinson - cujos espaços estão reunidos em torno 
de processos industriais dinâmicos (Fig.97), podem coexistir agrupamentos espaciais diferentes e 
diversos pontos de vista, dependendo do percurso que se efetue pelo conjunto. Isto, juntamente com 
a sua verticalidade (dominada por rampas, escadas e comunicações verticais), que facilita a criação de 
percursos estimulantes no sistema expositivo, facilitou a escolha deste edifício para albergar a nova função 
de Museu. A intervenção na Fábrica pretende-se subtil, enfatizando a expressividade de um espaço cuja 
singularidade remete para muitas das suas características industriais ao manterem-se intactos elementos 
como caldeiras, chaminés ou o conjunto de prensas que introduzem a ideia de indústria pesada, mas será 
necessário também suprimir certas adições recentes para revelar a sua forma original.130

128 SOUTO DE MOURA, Eduardo; CORREIA, Graça.(2006)Requalificação do Espaço Robinson-Memorias de projeto I. pag 25
129 SOUTO DE MOURA, Eduardo; CORREIA, Graça.(2006). Requalificação do Espaço Robinson-Memorias de projetoII. pag 2
130 SOUTO DE MOURA, Eduardo; CORREIA, Graça.(2006)Requalificação do Espaço Robinson-Memorias de projeto I. pag 27
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Fig. 98:  Proposta de ocupaçao do Espaço Robinson (esquerda),  
e esquiço do E.S.M da Estratégia de Requalificaçao do Espaço Robinson (dereita)

Fig. 100:  Edificio novo para a Escolo de Hotelaría, projeto de E.Souto Moura. O edifício semelhasse a uma caixa apoiada sobre o 
desnível do terreno, como uma varanda que observa a paisagem.

Fig. 99:  Antigo espaço de produçao da fábrica Robinson, agora utilizado como ICTVR e Auditorios. 
Junto com o Auditorio a Máquina, que encerra o conjunto, construído de raiz pelos arquitetos E.Souto Moura e Graça Correia, 
com um sistema construtivo e uma imagem que remete para a configuração dos silos industriais que pontuavam o complexo 
fabril, e que figura como uma autêntica escultura contemporânea.
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Espaços de Rentabilização

Formados por uma frente urbana, espaços comerciais e um estacionamento multiuso que 
ajudam a dotar o lugar de vida. (Fig.98) 
-Uma frente urbana, voltada a sul no limite do terreno, que engloba edifícios de habitação, 
equipamentos e comércio. 
-Espaços comerciais: adega típica, bares, restaurante e loja de livros e discos. Este tipo de programas é 
essencial para estruturar e transformar a área em questão como uma zona de fruição da cidade, capaz 
de funcionar tanto de forma autónoma, como integrada num conjunto mais vasto, na área urbana de 
Portalegre, sem cair na ilusão de que um museu seja capaz, por si só, de o fazer. 
-Estacionamento: estrutura reabilitada de abóbadas de cimento, que evita a construção de uma 
estrutura de raiz, com elevados custos e com as vantagens de uma ampla e arejada estrutura que, 
para além do mais, é iluminada e ventilada naturalmente. A sua relação franca e direta com a rua é 
reforçada pela clareza da relação que estabelece com todos os equipamentos da zona. Esta estrutura 
foi também concebida para a realização de eventos muito em voga na época atual, tais como `raves ´e 
concertos DJ´s.

Espaços para Associações Culturais e Escolas

A zona de produção do Aglomerado Branco destina-se a ser a nova sede das associações de carácter 
cultural de Portalegre (Fig.99): é formada por três núcleos, onde se procurou sobretudo isolar os programas 
mais autónomos daqueles que nos parecem passíveis de partilha de espaços comuns. Assim, destacam-se: 
um primeiro volume, o Conjunto de Prensas e Fornos, que acolhe as Agremiações Musicais-Escola de Artes-
Sociedade Musical, que podem partilhar áreas comuns; um segundo volume, de Auditórios, em volumes 
próprios e com entrada direta e individualizada a partir da rua, e fechado pelo Auditório-A Máquina; e, por 
último, um terceiro volume dedicado à Escola de Hotelaria (Fig.100), projeto de Eduardo Souto Moura 
que funciona como elemento estratégico na articulação deste novo espaço recuperado para a cidade. 

Finalmente, ao dotar de carácter urbano o lugar e de novos usos os edifícios abandonados, 
pretende-se estabelecer uma relação permeável com o meio envolvente e urbano, definindo-se as 
transparências existentes ou postas em evidência pelas demolições e revelando-se a lógica interna do 
conjunto para implantar nele uma configuração contemporânea em diálogo com as atividades que 
receberá. Tudo isto contribui para a conservação do seu património, considerando-o de vital importância 
para a memória histórica do lugar, dada a importância que a Fábrica Robinson teve, como já explicamos, 
para o desenvolvimento social e industrial da cidade de Portalegre: “Conservar a memória histórica 
através do seu património construído é alimentar os sinais de identidade de uma cidade que não quer ver 
anulado o seu papel no panorama do país; mediante a sua adaptação a novos usos, os edifícios “contentores” 
do passado configuram novos cenários numa velha cidade que se quer aberta ao futuro. (...) Assim, torna-
se necessário intervir nos traçados legados pelo património industrial, como estruturas utilitárias deste 
século.”131

131 SOUTO DE MOURA, Eduardo; CORREIA, Graça.(2006)Requalificação do Espaço Robinson-Memorias de projeto I. pag 19
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Fig. 101: Vista aérea do Matadero de Madrid na atualidade.
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Matadero, Madrid 

A pequena cidade dedicada à cultura que é hoje o Matadero de Madrid (Fig.101) inclui a parte 
meridional do antigo Matadouro e Mercado de Carnes Municipal de Madrid, e integra onze das sessenta 
e quatro naves que constituem todo o complexo de pavilhões de estilo neomudejar construído no início 
do século XX na devesa de Arganzuela, entre o rio Manzanares e a rua Paseo de la Chopera. 88 

Foi no final do século passado, perante a insuficiência dos dois estabelecimentos de 
abastecimento de carnes à capital devido ao crescimento da cidade de Madrid e aos problemas de 
higiene, que as autoridades madrilenas começam a pensar na criação de um matadouro industrial que 
abastecesse toda a cidade. A iniciativa viu-se reforçada pela necessidade de dar cumprimento ao Decreto 
Real de 6 de abril de 1905, o qual determinava que:

“…Os municípios das capitais de províncias e povoações com mais de 10.000 habitantes devem, 
com a maior urgência, construir ou reformar o matadouro geral…”  89

A escolha da sua localização, na devesa de Arganzuela, pode estar relacionada com a 
proximidade da Porta de Toledo, local por onde, durante séculos, entrava na cidade o gado para abate 
(hábito acentuado pelo facto de, no século XIX, ter sido proibida a entrada de animais por qualquer 
outra porta) e em redor do qual se situavam os anteriores matadouros da capital. Além disso, a zona 
tinha um acesso fácil a partir da povoação, tanto por caminho-de-ferro como por carro ou a pé, e o 
complexo não ocuparia toda a devesa, pelo que o terreno adjacente poderia destinar-se a ampliações 
futuras ou pastagem de gado. Contudo, o seu destino final foi o de parque e toda a devesa se veria 
rapidamente absorvida pelo crescimento constante da cidade. 90 

Escolhida a localização, Luis Bellido foi nomeado como arquiteto e, em 1911, começa 
a construção do complexo, o qual só seria inaugurado em 1924. Bellido tomou como exemplo os 
matadouros e mercados alemães compostos por pavilhões isolados e agrupou os edifícios em cinco 
sectores – produção, direção e administração, matadouro, mercado de abastecimento, mercado de 
trabalho e secção sanitária –, para além de incluir habitações para os trabalhadores, capela, etc., e sistema 
de circulações e caminho-de-ferro próprios, relacionados por meio de caminhos e presididos por um 
edifício administrativo, a “Casa del Reloj”, situada sobre o eixo principal da composição. 91

88 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM.  pag 65.  Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
89 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 20. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib 
90 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
91 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 28,29. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
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Fig. 102: Vista aérea de Matadero Madrid em 1930.

Fig. 103: Vista aérea parcial de Matadero Madrid em 1961.
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O seu projeto consistia em criar uma verdadeira “cidade produtiva”, uma intervenção 
urbanística dentro da própria cidade, cuja característica mais moderna é a composição das naves em 
planta (cada uma delas de uma tipologia arquitetónica distinta), que não está dominada pela simetria 
e pelo rigor geométrico, mas sim pela função. Bellino distribui as naves seguindo um esquema em 
pente, que se adapta aos limites do terreno, diferenciando dois sectores principais para conseguir um 
funcionamento ótimo: o Matadero e o Mercado de Gado de Consumo (bovino, ovino e suíno); e, em 
função das suas relações com eles, dispõe os demais grupos. 92 (Fig.102)

Para relacionar os diversos grupos de naves, Bellido converte em artéria principal uma rua 
dentro do próprio estabelecimento, paralela ao passeio, que delimita o conjunto (paseo de la Chopera). 
A meio, e transversalmente, situa o referido edifício de direção e administração, o qual se converte num 
verdadeiro marco arquitetónico do complexo. O eixo deste pavilhão central e o da rua interior florescem 
como uma malha ortogonal, não uniforme e adaptada às necessidades e usos das distintas edificações. 93

Destacam-se na construção das naves critérios utilitaristas e economicistas, sem que 
isso signifique renunciar a soluções modernas baseadas no emprego de estruturas metálicas e, em 
determinados pontos, de betão armado, por razões de resistência, solidez e durabilidade, ou na adoção 
de pavimentos contínuos de argamassa de cimento, por questões de higiene, resistência e para evitar 
que o gado escorregue. No entanto, o mais característico é o exterior do complexo, revestido de ladrilho, 
com uma decoração neomudejar de estilo “típico nacional” (muito característico das praças de touros, 
por exemplo). 94 

Como pode ver-se na evolução das fotografias aéreas da zona, o complexo do Matadouro e 
Mercado de Madrid não sofreu alterações significativas ao longo do tempo nem variaram os usos das 
naves, exceto durante a defesa de Madrid em 1936, quando algumas dependências foram usadas como 
depósito de munições pela proximidade do estabelecimento à frente de combate. 

Pelo contrário, observa-se nestas fotografias (Fig.103) uma progressiva transformação 
da envolvente devido à urbanização constante que vai colmatando as proximidades do complexo, 
ameaçando engolir aquilo que na origem tinha sido uma ilha no deserto.95 Porém, com a passagem 
do tempo, as instalações começam a ficar obsoletas e a sua atividade sofre uma enorme redução, o que 
faz com que, nos anos 70, se considere politicamente o seu desaparecimento, com o apoio de grupos e 
associações vizinhas que reclamavam uma melhoria das condições de salubridade da envolvente e uma 
mudança de utilização dos terrenos para dotações socioculturais. 

92 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 33. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
93 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 33. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
94 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 35. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
95COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 54. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
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Fig. 106: Fotografia duma das frentes de Matadero durante o processo de reabilitação, conservando a sua imagem original.

Fig. 104: Fotografia de Matadero em 1918.

Fig. 105: Fotografia de Matadero em 1992.
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Por outro lado, começou a surgir em Madrid uma corrente cultural de defesa das construções 
municipais, em linha com uma conceção nova e generalizada de proteção do património arquitetónico 
e urbano.96 

Tudo isto teve como resultado as primeiras intervenções, que visavam dotar algumas naves 
de novos usos. Nos anos 80, o arquiteto Rafael Fernández-Rañada transformou o edifício do antigo 
matadouro destinado à direção e administração, mais conhecido como “Casa del Reloj”, na sede da Junta 
Municipal de Argazuela, assim como a nave para estabulação e venda de bovinos num espaço para 
atividades de índole sociocultural. Posteriormente, nos anos 90, o arquiteto Antonio Fernández Alba 
transformou os antigos estábulos de bovinos na sede do Ballet Nacional de Espanha e da Companhia 
Nacional de Dança. Em 1996, após mais de sessenta anos de existência, o espaço destinado a matadouro 
foi definitivamente encerrado devido à sua baixa produtividade e difícil e cara modernização, e o recinto 
foi identificado como património classificado, de acordo com o Plano Geral de Ordenação Urbana de 
1997. 97

Esta classificação, que protegia as naves do Matadouro e Mercado de Gado, exigia um uso 
respeitador da sua arquitetura e enquanto se tomava uma decisão global a respeito da intervenção a 
fazer, procedeu-se à limpeza das naves, eliminando-se aditamentos inconvenientes, e à reabilitação das 
coberturas e estrutura. Os espaços que foram alvo desta atuação, e que depois da reabilitação formam 
aquilo que hoje é o Matadero de Madrid, incluíam a totalidade das naves que constituíam aquilo que fora 
o Matadouro, bem como cerca de um terço do Mercado de Gado para abate e alguns edifícios da secção 
de serviços gerais. 98 

Em setembro de 2005 começa a transformação definitiva do Matadero. Iniciam-se as 
novas atuações para converter o recinto em centro de apoio à criação, convertendo-o em campo de 
experimentação da nova arquitetura de acordo com os critérios de intervenção do Plano Especial, o 
qual estabelece a preservação da envolvente das naves (Fig.104-106) e eleva o uso cultural para 75% 
da totalidade do espaço. A linha mestra que conduziu as intervenções foi a reversibilidade, para que os 
edifícios pudessem ser facilmente devolvidos ao seu estado original. 

As intervenções mantêm expressamente todas as marcas do passado, de modo a reforçar o 
carácter experimental das novas instalações alojadas. Para isso, procurou-se o equilíbrio entre o respeito 
máximo pelo espaço e uma dotação específica que o distinguisse, através do uso limitado de materiais 
industriais diretos, e que, ao mesmo tempo, servisse os diferentes usos que ele pudesse vir a albergar. 99

96 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 54. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
97 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 62. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
98 COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal de Madrid.
Madrid: Servicio histórico COAM. pag 62,79. Disponível em: https://goo.gl/qzpPib
99 COMUNIDAD DE MADRID, web municipal. (2012). Matadero de Madrid: Premios FAD de arquitectura 2012.
Disponível em: https://goo.gl/zh5eY2 
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Fig. 107: Fotografia do vestíbulo da “Intermediae”.

Fig. 108: Fotografia do interior da “Central de Diseño”.

Fig. 110: Fotografias do interior das aulas e gabinetes da “Central de Diseño”.

Fig. 109: Portas giratórias da “Central de Diseño”.
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Uma vez analisada a história do Matadero no seu conjunto – a sua localização, o seu projeto e 
a sua evolução no tempo –, que eu considerei importante pela sua magnitude e relevância para a cidade 
de Madrid, disponho-me agora a analisar as intervenções realizadas em cada uma das naves, as quais 
se foram sucedendo de forma independente desde 2005, constituindo aquilo que é hoje o complexo 
Matadero de Madrid.

A primeira das naves a ser reabilitada foi a nave 17, originalmente destinada às secções de 
refrigeração, sala de desmancha, câmara frigorífica, caldeira e garagem, uma divisão de espaços que, ao 
ser respeitada, permitiu que atuações distintas dessem forma à sua distribuição atual, diferenciando os 
usos que ali são acolhidos. Arturo Franco foi o arquiteto que, em 2006, levou a cabo o projeto do vestíbulo 
e da “Intermediae” (Fig.107), instituição que conta com duas naves diáfanas que se transformam para 
alojar os diversos projetos de criação contemporânea que promove através da produção artística e da 
participação dos cidadãos. Em ambas as atuações trabalhou-se “sem concessões sobre a reabilitação 
respeitando a ruína, potenciando os seus valores sem apenas intervir, estabelecendo um diálogo entre o 
antigo e o novo, sem os confundir – juntos, mas não misturados”. A sua austeridade parte de uma postura 
não elaborada, acima dos limites da não atuação. O ferro e o vidro são os materiais protagonistas 
da reabilitação que, em lugar de intervir nos espaços, se focou em utilizá-los e em potenciar as suas 
características, procurando-se, para além disso, uma intervenção mínima, por forma a não perder o 
carácter que apresenta, e que pode ser reversível.100  

No ano seguinte, na antiga fábrica frigorífica, foi inaugurado o espaço “Abierto x Obras”, que 
acolhe regularmente o panorama artístico de exposições site specific, no qual se pede aos artistas que 
criem projetos e instalações especificamente desenhadas para cada uma das 5 naves em que o espaço se 
divide. O conjunto, porém, conserva todo o seu aspeto original, incluindo as marcas de um incêndio 
ocorrido nos anos 90. Através de uma intervenção mínima de conservação e consolidação de elementos 
manteve-se o carácter íntimo do espaço, característico pela sua estrutura diáfana de arcos de volta inteira 
e colunas.101 

Pouco depois, e também na nave 17, o arquiteto Antonio García Roldán inaugurou a “Central 
del Diseño” (Fig.108), um complexo em forma de “L” destinado à difusão e promoção do design 
contemporâneo (gráfico, industrial e de interiores) que acolhe exposições, festivais e oficinas e, nos seus 
ambientes distintos, integra ainda uma sala de aula e um espaço para oficinas e armazém (Fig.110).  

A atuação consistiu em manter a força da própria decomposição construtiva dos elementos, 
incorporando materiais reciclados e recicláveis: policarbonato desmontável para a parede luminosa, 
tabuleiros industriais de para-choques reciclados no solo, ferro galvanizado e vidro. Através de um 
sistema elétrico de estores pode escurecer-se, por sectores independentes, a luz natural filtrada pela 
parede translúcida para adequar os espaços aos diferentes usos. 

100 [TURISMO MADRID, Web oficial. (s/d). Matadero. Disponível em: https://goo.gl/aN0gxk ] +
[COMUNIDAD DE MADRID, web municipal. (2007). XXII Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 2007: Premio 
a la Rehabilitación de la Nave 17c de “Matadero Madrid” para la Central de Diseño. Disponível em: https://goo.gl/faihS9]
101 [MATADERO MADRID, web oficiaL. (s/d). La arquitectura: Matadero Madrid. Disponível em: https://goo.gl/dK4GsF ] +
[VIDAL MESONERO, Ana. (2012). Cuando la ruina se hace museo. El matadero de Madrid. CromaCultura _ 22 Maio 2012
Disponível em: https://goo.gl/RoqUR3]
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Fig. 111: Fotografia do interior da Sala 1 das “Naves del Español”, com o pátio de poltronas recolhido e desdobrado respetivamente.

Fig. 112: Fotografias da cantina ou café-teatro das “Naves del Español”.

Fig. 113: Fotografias do interior de “El Taller”.

Fig. 114:  Fotografias do interior da “Nave 16”,  onde se observa a divisao do espaço com os painéis de aço rotativos. 
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Além disso, num dos espaços, um sistema de grandes portas giratórias (Fig.109) permite 
isolar ou incorporar as salas de exposições e conferências.102 

Comunicando com a nave 17 através de umas coberturas de betão encontramos, naquilo a 
que poderíamos chamar o centro do complexo Matadero de Madrid, as “Naves del Español”, um conjunto 
cénico que resulta do trabalho de colaboração interdisciplinar do diretor de teatro Mario Gas, do 
cenógrafo Jean Guy Lecat, do técnico de cenografia Francisco Fontanals e do arquiteto municipal Emilio 
Esteras. A intervenção segue princípios de reversibilidade, flexibilidade e versatilidade que permitem 
dotar o espaço de múltiplas configurações cénicas, introduzindo novos materiais, policarbonato e 
estrutura de andaime, que se justapõem aos existentes e permitem uma leitura clara das intervenções 
(Fig.111) A nave 12 funciona como foyer, ou vestíbulo, do conjunto cénico, com zona de acolhimento, 
cafetaria e espaço para realização de espetáculos de pequeno formato (Fig.112). A nave 11 situa-se no 
espaço cénico propriamente dito, com uma disposição muito flexível e versátil. A nave 10 acolhe a Sala2, 
um espaço cénico de ensino e ensaio, que abriu portas em 2010. 103 

Neste mesmo ano, Arturo Franco voltou a inaugurar uma sala do matadouro, “El Taller”, desta 
vez nas salas de apoio para o armazenamento dos restos produzidos na nave 8, onde se secavam peles 
e charcutaria, que assim se converte num espaço destinado à gestão administrativa: zona de trabalho, 
armazém e espaço polivalente para apresentações. A intervenção consistiu basicamente na introdução, 
no espaço interior, de telhas planas e em bom estado, recuperadas das coberturas deterioradas de algumas 
naves, empregues como revestimento e produzindo gelosias pela ausência de elementos do aparelho 
(Fig.113), pelo reforço estrutural do conjunto e pelo acabamento do interior com madeiras velhas que 
isolam o referido conjunto para servir os novos usos das salas. O aspeto mais inovador desta intervenção 
é o facto de se tratar de um projeto bioclimático, uma vez que a telha cerâmica contribui para o conforto 
térmico, acústico e sustentável do edifício, que foi reinventado com elementos da sua envolvente.104  

No ano seguinte, foi inaugurada a “Nave 16”, de acordo com um projeto de reabilitação 
dos arquitetos Alejandro Virseda, José Ignacio Carnicero e Ignacio Vila Almazán, que transforma a 
nave num grande espaço expositivo, versátil e polivalente, que pode funcionar como a maior sala de 
exposições, instalações ou atividades de artes vivas de Madrid ou, pelo contrário, como um conjunto 
de, no máximo, cinco espaços independentes de menor dimensão, graças a uma série de painéis de aço 
rotativos. (Fig.114)

102 [ DIMAD, Web Asociación de Diseñadores de Madrid. (s/d). La central de diseño.Disponível em: https://goo.gl/07eGe9] + 
[MATADERO MADRID, web oficiaL. (s/d). La arquitectura: Matadero Madrid. Disponível em: https://goo.gl/dK4GsF ] 
103 [TURISMO MADRID, Web oficial. (s/d). Naves Matadero. Centro internacional artes vivas.Disponível em: https://goo.
gl/WZivuC] + [MATADERO MADRID, web oficiaL. (s/d). La arquitectura: Matadero Madrid. Disponível em: https://goo.
gl/dK4GsF ] + [ DIMAD, Web Asociación de Diseñadores de Madrid. (s/d). La central de diseño.Disponível em: https://goo.
gl/07eGe9] 
104 [MATADERO MADRID, web oficiaL. (s/d). La arquitectura: Matadero Madrid. Disponível em: https://goo.gl/dK4GsF ] + 
[B.LOPEZ COTELO. (2014) Arturo Franco Díaz, 2009, Nave 8b: Matadero Madrid. TectónicaBlog _ 9 Janeiro 2014
Disponível em: https://goo.gl/03hQsb]
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Fig. 115: Esquema da distribuição interior da “Nave de la 
Música”.

Fig. 117:Fotografias do interior no que se apreciam os 
gabinetes e os ateliers para os músicos.

Fig. 118: Esquema da distribuição interior das cestas na 
“Cineteca”.

Fig. 119: Fotografias das cestas de aceso e sala de projeções na 
Cineteca. 

Fig. 116: Fotografia do interior no que se apreciam os espaços 
de gravação formados por sacos térreos. 
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Além disso, manteve-se a possibilidade de ter luz natural através destas mesmas portas, que 
são assim também utilizadas como persianas ou janelas, com o objetivo de controlar a iluminação. 105  

Meses depois, a Red Bull Music Academy, evento musical anual e nómada, viu-se obrigada a 
mudar a sua sede e a procurar uma nova localização a cinco meses do acontecimento. A nova cidade 
escolhida foi Madrid, e a localização, o Matadero. Os arquitetos María Langarita e Vítor Navarro foram 
encarregados de reabilitar a nave 15 do Matadero, com 4.700 m2, para o efeito, convertendo-a na “Nave 
de la Música”. O projeto, que teve de enfrentar um prazo e orçamento muito apertados, determina uma 
configuração específica para cada uma das quatro partes em que se divide, zona de escritórios, estúdios 
para músicos, estúdio de gravação e uma zona de conferências, rádio e lounge (Fig.115); pelo que pode 
dizer-se que o espaço partilha a lógica de uma matrioska, não apenas no sentido físico mais literal, 
em que cada elemento é incorporado noutro, mas também no sentido temporal, em que os espaços 
ganham sentido uns dentro dos outros. Tal como noutras atuações no Matadero, o construído apresenta-
se como uma estrutura temporal baseada em critérios de adaptabilidade e reversibilidade que facilitam 
reconfigurações totais ou parciais do espaço no tempo, como é o caso da solução de sacos cheios de terra 
que servem habitualmente para defesa militar usados como paredes das salas de gravação  (Fig.116) ou 
a plantação em vasos que podem ser transplantados futuramente para outros espaços do Matadero ou 
da cidade.

Outra condicionante que o projeto teve de enfrentar foi o critério acústico, que determinou 
tanto as geometrias como a escolha de materiais e soluções construtivas em cada uma das áreas, em 
função do uso. Como resultado, o projeto desenvolve-se no interior da nave como uma estrutura urbana 
dispersa capaz de oferecer, através da relação variável entre proximidade e independência, preexistência 
e atuação, cenários imprevistos à comunidade que o habita.106  (Fig.117)

Uma das últimas atuações realizadas no Matadero volta a ser a nave 17, no extremo que 
ainda não tinha sido ocupado. Os arquitetos José María Churtichaga e Cayetana de la Quadra Salcedo 
transformam, em 2012, as antigas caldeiras num centro para as artes cinematográficas: a “Cineteca” 
(Fig.118). O programa distribui-se em cinco áreas associadas ao recinto dos antigos pavilhões e cuja 
atividade permite o funcionamento independente de cada área: duas salas de cinema, um estúdio 
de filmagem, um arquivo, uma cantina e um terraço com possibilidade de projeção.  A penumbra 
dominante no antigo edifício do Matadero mantém-se como fio condutor com o passado, acrescentando-
se, estrategicamente, elementos de grande luminosidade com o objetivo de criar uma atmosfera 
cinematográfica de espaços fortemente contrastados, contornos diluídos entre brilhos e paredes esbatidas 
na sombra, que congregam a atividade em redor das áreas iluminadas. Destacam-se dentro do complexo 
as cestas (Fig.119), constituídas por perfis tubulares de aço em forma de enormes lâmpadas, tecidas com 
mangueiras de rega convencionais, entre as quais se entrelaçam as mangueiras luminosas de leds.107  

105  [MATADERO MADRID, web oficiaL. (s/d). La arquitectura: Matadero Madrid. Disponível em: https://goo.gl/dK4GsF ] + 
[PLATAFORMAARQUITECTURA. (2011). Nave 16 Matadero Madrid / ICA Arquitectura.
Disponível em: https://goo.gl/juBLXv]
106 LANGARITA, María; NAVARRO, Víctor. (2011). Red Bull Music Academy. Nave 15 Matadero Madrid. Madrid: Langarita-
Navarro Arquitectos. Disponível em: https://goo.gl/AhhJST
107 [MATADERO MADRID, web oficiaL. (s/d). La arquitectura: Matadero Madrid. Disponível em: https://goo.gl/dK4GsF ] 
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Fig. 121: Detalhe das passarelas de betão pretensado, que juntam as duas naves e permitem aproveitar a dupla altura.

Fig. 122: Fotografias da distribuição de aulas e das salas de leitura no interior.

Fig. 120: Secção transversal das Naves del Lector.
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O último espaço a ser inaugurado até ao momento no Matadero foi “La Casa del Lector”, nas 
naves 13 e 14 (Fig.120), dedicadas originalmente ao desmanche de bovinos, e na última secção da nave 
17, que continuava por ocupar. O arquiteto Antón García Abril transformou estas naves num centro para 
a investigação, desenvolvimento e inovação da leitura, dotando-as de salas de formação, biblioteca e área 
de consulta, oficinas, salas de motivação para a leitura, sets de rádio e tv, sala de exposições e, na parte 
desocupada da nave 17, um auditório com capacidade para 300 pessoas e escritórios. Além do volume 
e das fachadas, conservou-se, da construção original, a estrutura metálica em tom de carvalho, que foi 
pintada de branco.

No interior, organizam-se diferentes alturas, e as naves 13 e 14 ligam-se através de passadiços 
de betão pré-esforçado que conferem unidade ao conjunto (Fig.121). A cobertura de duas águas, sobre 
treliças de aço à vista, eleva-se no espaço central, o que permite iluminar o interior através de duas 
fileiras de janelas laterais. Esta estrutura geral é idêntica em ambas as naves e o que as diferencia é a 
distribuição do espaço interior, com passadiços e fechos de salas de diferentes formas em ambas as 
naves. Na zona da biblioteca dispuseram-se salas fechadas com divisórias de vidro, enquanto na zona de 
exposições os espaços são mais abertos.108 (Fig. 122)

Como se pode comprovar, e apesar da heterogeneidade dos projetos de reabilitação levados a 
cabo do Matadero, consegue-se uma relação entre todos eles, o que confere ao complexo uniformidade 
em torno da ideia de fomento da cultura e do design. Desta forma, estabelece-se uma relação entre 
os diversos usos e atividades das naves através da arquitetura e do respeito pelos valores comuns de 
reabilitação reversível, sem se alterar o valor arquitetónico original do complexo. 

+ [ARQA (2014). Cineteca Matadero Madrid. Disponível em: https://goo.gl/0DHv02] + [AHORAARQUITECTURA. (2014). 
Matadero Madrid, un estimulante contenedor reconvertido.Disponível em: https://goo.gl/I87dhn]
108 [E-STRUC. (2016). Rehabilitación y cambio de uso Matadero: Casa del Lector. Disponível em: https://goo.gl/RxSMbr] + 
[HICARQUITECTURA. (2012). Ensamble Studio: Casa del Lector en Matadero, Madrid. Disponível em: https://goo.gl/dPIBci]
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Fig. 123: Imagem 3D e Axonometria do conjunto.
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Fundação Prada, Milão

Na rua Largo Isarco 2, em Milão, e localizada num edifício onde funcionou, durante 100 anos, 
uma destilaria do sul da cidade, encontramos hoje a Fundação Prada, criada pela casa de alta-costura que 
lhe dá nome e dirigida por Miuccia Prada e o seu marido, Patrizio Bertelli, na direção, que assim se situa 
de novo na vanguarda do mundo artístico global de hoje. Define-se como uma “instituição que abraça 
a ideia de que a cultura é tão profundamente útil e necessária como atraente e aditiva, a qual nos deveria 
ajudar no nosso dia-a-dia a entender como é que nós e o mundo que nos rodeia estamos em constante 
evolução e mudança.” A Fundação Prada tem sido, desde 1993, uma plataforma de análise dos tempos 
presentes através de diversas atividades como: exposições das obras de inúmeros artistas nacionais e 
internacionais, sobre arte contemporânea e arquitetura; conferências sobre filosofia contemporânea; 
e investigações e iniciativas relativas à área cinematográfica. Todas estas atividades foram conduzidas 
através de uma série de projetos temporais realizados em igrejas e armazéns abandonados. A partir de 
2011, estas atividades realizam-se também no espaço que a fundação ocupa em Veneza, o palácio do 
século XVIII Ca’ Corner della Regina, e ao qual está ligada desde 2015 como sede da enorme coleção de 
arte que Miuccia Prada e o seu marido Patrizio Bertelli possuem e querem mostrar ao mundo. É este o 
complexo de edifícios objeto deste caso de estudo.109  

O novo espaço da Fundação Prada em Milão (Fig. 123) ocupa, como já referi, uma antiga 
destilaria que incluía sete espaços, entre os quais, uma série de armazéns, laboratórios e enormes 
cisternas de destilação, de aspeto claramente industrial, rodeando um vasto pátio interior. A atuação 
sobre este conjunto, ao qual se acrescentam três novos edifícios de vidro, betão branco e espuma de 
alumínio reciclado, foi concebida pelo gabinete de arquitetura OMA, que já antes trabalhara com a 
empresa, desenhando algumas das suas lojas. A atuação foi dirigida pelo holandês Rem Koolhaas, que 
definiu repetidamente o projeto como tratando-se apenas de uma renovação: “Nos últimos 20 anos, a 
arquitetura focou-se demasiado na exposição individual dos arquitetos”, afirmou surpreendentemente 
numa conferência de imprensa durante a abertura da Fundação em maio de 2015. O arquiteto descreveu-
se reiteradamente como um trabalhador de segundo plano ao serviço da obra, sem protagonismo, para 
assim criar uma combinação perfeita entre o velho e o novo.110 

Este contraste entre o velho e o novo é precisamente o aspeto mais característico da obra já 
que, apesar de, nos últimos tempos, Koolhaas ter aparentemente criticado a quantidade de reabilitações 
históricas que foram realizadas, por outro lado, também as enalteceu, entendendo-as como um refúgio 
que nos permite fugir da constante necessidade de criar novas formas. Esta contradição manifesta-
se claramente na Fundação Prada, uma vez que não se trata de um projeto de conservação nem de 
uma nova arquitetura, mas sim de uma fusão perfeitamente equilibrada de ambos, na qual nenhum 
predomina sobre o outro.111  

109 [ARMAS, Eva. (2015). Fondazione Prada. Revista AD _ 18 Maio 2015. Disponível em: https://goo.gl/DMroJa] + [SHAW, Cat 
herine. (2015). Rem Koolhaas Talks Prada and Architecture’s Relationship to Art. Metropolis Mag._ 13 Julio 2015
Disponível em: https://goo.gl/jgT5tn ]
110  SHAW, Catherine. (2015). Rem Koolhaas Talks Prada and Architecture’s Relationship to Art. Metropolis Mag._ 13 Julio 2015
Disponível em: https://goo.gl/jgT5tn 
111 [ PLATAFORMAARQUITECTURA. (2015). Fondazione Prada/ OMA.  Disponível em: https://goo.gl/ITMKKw ]+
[BERNSTEIN, Fred A. (2015). Fashion Forward. Architectural Record _ 16 Julho 2015. Disponível em: https://goo.gl/tZ04Xl ]
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Fig. 128: Podium. Contraste entre o piso térreo, rodeada de paneis de vidro que oferecem luminosidade e visibilidade criando um 
espaço extrovertido, fronte ó piso superior, cuberto em paneis de alumínio ao redor de tuda a sua frente, que conseguem criar um 
espaço fechado e mais introvertido.

Fig. 124: Exterior do conjunto e aceso a traves duma praça de entrada formada por um bloque antigo e outro novo.

Fig. 125: Entrada, informação e distribuidor de espaços.

Fig. 126: “Accademia dei Bambini”. Fig. 127: “Bar Luce”.



123

Depois da minha visita à Fundação Prada, em Milão, observo, em primeiro lugar, que o acesso 
se realiza através de um pátio exterior que organiza os espaços e que, mediante um estreitamento, cria uma 
praça de entrada entre os primeiros blocos e uma pequena torre que nos conduz à receção do complexo 
(Fig. 124). Koolhaas chamou a esta torre a “Casa Assombrada”, devido ao seu estado deteriorado, e teve 
a ideia de cobri-la totalmente, incluindo as calhas para escoamento de águas e os caixilhos das janelas, 
com uma folha de ouro. Esta decisão surgiu para valorizar um elemento banal de carácter industrial, e 
também para dar cor ao conjunto. Além disso, resultou num elemento mais barato, por exemplo, do que 
o mármore para cobrir as fachadas. 

Nas palavras do próprio arquiteto, “o ouro é um método surpreendente e eficaz para distribuir 
a aura em redor do lugar”. Ao comprovar a forma como este revestimento refletia a luz, o autor afirmou 
que esta solução apresentava “benefícios que ele não tinha antecipado”.112  

Assim que entramos na receção (Fig. 125), esta distribui os acesos a esses dois primeiros 
blocos mencionados anteriormente, bem como ao conjunto de naves de baixa altura que rodeia o local e 
que agora contém uma série de galerias interligadas, juntamente com espaços para eventos e escritórios. 
Por último, fechando o conjunto pelo extremo mais afastado da entrada, encontram-se duas enormes 
naves da antiga destilaria.

O primeiro bloco acolhe, no seu piso superior, a chamada “Accademia dei Bambini” 
(Fig. 126), uma área especificamente desenhada para crianças por um grupo de estudantes da Escola 
Nacional Superior de Arquitetura de Versailles. Trata-se de um espaço flexível, com possibilidade de 
adotar diversas configurações dependendo dos programas a desenvolver no seu interior e que oferece 
atividades livres e oficinas dirigidas por uma equipa de técnicos diferenciados: educadores, artistas e 
cientistas.

No piso inferior, destaca-se o “Bar Luce” (Fig. 127), descrito por Koolhaas como um espaço 
autónomo inserido dentro do complexo, onde o realizador de cinema Wes Anderson recreou o típico 
ambiente de um antigo café milanês, repleto de detalhes que fazem lembrar a sua estética particular, já 
enquadrada na imagem de marca de Prada graças aos fashion films realizados sob a direção de Anderson. 
A decoração e o design dos anos 50 e 60, com reminiscências da cultura popular italiana, incluindo 
referências à famosa Galeria Vittorio Emanuele, em Milão (primeira loja da história da empresa, aberta 
em 1913), fazem as delícias de qualquer fã da sétima arte que se atreva a sentar-se (e sentir-se) dentro de 
uma das películas do realizador.113 

No segundo bloco, ligado à “Casa Assombrada”, encontra-se uma grande estrutura de 
construção nova, o “Podium” (Fig. 128), formado por duas amplas galerias utilizadas para espetáculos 
temporais e eventos. A primeira destas galerias, em piso térreo, é totalmente diáfana, com uma 

112[BERNSTEIN, Fred A. (2015). Fashion Forward. Architectural Record _ 16 Julho 2015. Disponível em: https://goo.gl/tZ04Xl] 
+ [SHAW, Catherine. (2015). Rem Koolhaas Talks Prada and Architecture’s Relationship to Art. Metropolis Mag._ 13 Julio 2015
Disponível em: https://goo.gl/jgT5tn ]
113[BERNSTEIN, Fred A. (2015). Fashion Forward. Architectural Record _ 16 Julho 2015. Disponível em: https://goo.gl/tZ04Xl] 
+ [ARMAS, Eva. (2015). Fondazione Prada. Revista AD _ 18 Maio 2015. Disponível em: https://goo.gl/DMroJa]
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Fig. 129: Paneis levadiços do chão do interior do Podium que oferecem versatilidade às diferentes exposições e actuações.

Fig. 130: Piso superior do Podium, fechado no seu perímetro por paneis de alumínio.

Fig. 132: Edifícios Cisterna e Cinema situados em paralelo, no pátio interior do conjunto.

Fig. 131: Frente do edifício Cinema, que cria um efeito espelho que reflete o entorno, simulando a sua desaparição.
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envolvente de vidro a fazer lembrar Mies pela sua simplicidade e pelo detalhe dos pilares exteriores 
fixados à envolvente nos caixilhos dos panos de vidro. Outra das suas particularidades é a estrutura de 
painéis levadiços de que é constituído o solo, permitindo a configuração de diferentes alturas, em jeito 
de pódio (Fig. 129), para a realização das diferentes atuações e exposições. Acima desta, a outra galeria 
contrasta pela sua envolvente, composta por painéis de espuma de alumínio (Fig. 130), que consegue 
um espaço mais íntimo e fechado, por oposição à transparência do piso inferior.114 

Outra nova criação da Fundação é o “Cinema” (Fig. 131), um teatro com capacidade para 200 
pessoas, que Koolhaas cobriu parcialmente de estuque para criar a sensação de que o edifício sempre 
estivera ali. Apesar deste aspeto deliberadamente antigo, o edifício é uma maravilha no que diz respeito 
à tecnologia, tanto por dentro como por fora, devido a uma longa parede de aço inoxidável polido, com 
efeito espelho, que reflete os restantes edifícios do conjunto e que bascula para se abrir verticalmente 
como uma porta de garagem, permitindo assim que os eventos teatrais que decorrem no seu interior 
se abram para o pátio, uma ideia que Koolhaas já havia explorado antes, embora com menos êxito, no 
Teatro Wyly, em Dallas. Além disso, o pátio de cadeiras pode recolher-se, de modo a criar um espaço que 
tanto pode servir de cenário para representações exteriores, como para exposições.115  

A disposição deste “Cinema” é paralela à de outro edifício já existente no pátio interior do 
conjunto (Fig. 132), denominado “Cisterna” pelo seu uso original como espaço destinado às cisternas 
de destilação. Atualmente, o espaço serve para albergar exposições da coleção permanente de Prada.  
(Fig. 133). O terceiro e último edifício de construção nova é uma grande torre de nove pisos, que ainda 
está em construção e que virá a albergar os arquivos da fundação e um restaurante, bem como um espaço 
adicional para exposições e instalações de arte.116  

Com estas intervenções, Koolhaas quis criar uma mistura perfeita que não fosse, por 
si só, protagonista. Porém, a sua arquitetura é demasiado reconhecível para que possa deixar de ser 
relacionada com outras obras suas. Por outro lado, apesar desta ausência de necessidades para criar 
um espaço arquitetónico, é a variedade, tanto de dimensões como do tratamento de superfícies, que 
despertam nos visitantes o desejo de explorar e disfrutar do exterior da Fundação, tanto como dos seus 
espaços interiores.117  (Fig. 134)

“Novo, velho, horizontal, vertical, largo, estreito, branco, negro, aberto, fechado – todos estes 
contrastes estabelecem a gama de opostos que definem a nova Fundação.” 118

114 [BERNSTEIN, Fred A. (2015). Fashion Forward. Architectural Record _ 16 Julho 2015. Disponível em: https://goo.gl/
tZ04Xl] + [SHAW, Catherine. (2015). Rem Koolhaas Talks Prada and Architecture’s Relationship to Art. Metropolis Mag._ 13 
Julio 2015. Disponível em: https://goo.gl/jgT5tn ]
115 [OMA. (S/D). OMA Office Work Search: Fondazione Prada. Disponível em: https://goo.gl/uDw3fr] + [BERNSTEIN, Fred A. 
(2015). Fashion Forward. Architectural Record _ 16 Julho 2015. Disponível em: https://goo.gl/tZ04Xl]
116 [BERNSTEIN, Fred A. (2015). Fashion Forward. Architectural Record _16 Julho 2015. Disponível em: https://goo.gl/tZ04Xl] 
117 [BERNSTEIN, Fred A. (2015). Fashion Forward. Architectural Record _16 Julho 2015. Disponível em: https://goo.gl/tZ04Xl] 
+  [ PLATAFORMAARQUITECTURA. (2015). Fondazione Prada/ OMA.  Disponível em: https://goo.gl/ITMKKw ] 
118  FONDAZIONE PRADA. (S/D). Venues: Milan Disponível em: https://goo.gl/Y57UlY
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Fig. 133: Edifício Cisterna acolhendo uma exposição da coleção permanente de Prada.

Fig. 134: Espaços da Fundação Prada nos que se observa uma mistura perfeita entre a nova arquitetura criada pelo Koolhaas e a 
velha arquitetura preexistente, sendo difícil reconhecer qual é qual.
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Koolhaas parece atribuir grande parte do êxito do recinto à sorte, e não ao talento, tendo 
afirmado ter ficado surpreendido com muitos aspetos do complexo quando foram retirados os 
andaimes. Por exemplo, com o facto de com apenas algumas atuações ter sido capaz de criar espaços 
ao ar livre muito diversos, desde becos estreitos a praças amplas, o que confere variedade ao conjunto. 
Ou com o terraço no alto de um dos edifícios perimetrais, sobre o qual disse ter superado amplamente 
as suas expectativas: “É apenas um solo e um corrimão”, afirmou, instando um repórter a comprová-lo 
(e ignorando o travertino do solo, extraordinariamente belo). “É realmente surpreendente o pouco que é 
necessário para criar um espaço arquitetónico”, acrescentou Koolhaas.119 

Em seguida, pretendi adicionar alguns fragmentos da entrevista que a revista Metropolis 
Magazine publicou em julho de 2015, e na qual o arquiteto holandês apresenta os seus pontos de vista 
sobre o projeto.120 

Koolhaas começa a entrevista expressando o seu cansaço face à arquitetura atual, a qual acusa 
de ser demasiado extravagante no seu afã de protagonismo: “Não sei bem como defini-lo, mas nos últimos 
anos tenho sentido uma espécie de aborrecimento ou irritação face à corrente moderna da arquitetura, que 
força as pessoas a serem extravagantes apesar de não quererem ou não precisarem. Penso que existe uma 
espécie de fadiga em relação à originalidade, traduzida num interesse pela modéstia do artista. Esta questão 
foi importante para mim no projeto, pois permitiu-nos encontrar uma nova relação com a arquitetura.” 
Koolhaas define esta nova relação como uma oposição à corrente arquitetónica atual: “Vi a oportunidade 
de usar a preservação como um antídoto para o problema, por isso declarei que trabalharia, investigaria 
e mobilizaria o potencial da renovação como uma espécie de contramovimento. Descobrimos que – em 
termos de dimensão, profundidade e materiais – a arquitetura existente tem tantos requisitos que, ainda 
que o desejássemos, não poderíamos reproduzi-la de novo.”

“Trata-se do respeito pelo que estava aqui. Começamos por analisar o que existe. Havia uma 
série de condições e necessidades que faltavam, pelo que acrescentámos essas coisas com a nova arquitetura. 
Há múltiplos níveis a investigar e isso é precisamente o que procuramos fazer aqui: aproveitar o talento e a 
liberdade e o abrupto e o comprimido do existente, para depois agregar coisas que ampliem o reportório e, 
assim, conseguir uma coleção variada de espaços.”

“Não trabalhamos com o contraste, mas sim, pelo contrário, procuramos criar uma situação 
em que o velho e o novo possam trabalhar juntos, sem problema, fundindo-se, por vezes, de tal forma que 
nalguns pontos não possa perceber-se se estamos perante uma situação nova ou antiga. Essa era a nossa 
ambição: criar uma espécie de continuidade sem interrupções.”

119 BERNSTEIN, Fred A. (2015). Fashion Forward. Architectural Record _ 16 Julho 2015. Disponível em: https://goo.gl/tZ04Xl 
120 SHAW, Catherine. (2015). Rem Koolhaas Talks Prada and Architecture’s Relationship to Art. Metropolis Mag._ 13 Julio 
2015. Disponível em: https://goo.gl/jgT5tn 
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Fig 135:Desenhos da autora sobre fotografias dos edifícios  onde começa a imaginar aquilo que ainda não existe.
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2.3. Fase da Conceção 

“O arquiteto é um recetor, um amplificador e um «remissor». Para recriar qualquer coisa precisa 
primeiro de sentir uma emoção na cabeça, para depois conseguir interpretá-la com a maior força possível, 
e assim fazer com que todos possam experimentá-la.”

Jean Nouvel, “Una conversación”, 2002.

Finalizados os processos de análise das condicionantes prévias do projeto e a investigação 
da sua história, bem como a procura de outros referentes arquitetónicos que nos possam servir de 
inspiração, chegamos, por fim, à fase criativa do trabalho, na qual lhe damos vida imaginando o que 
ainda não existe. (Fig:135) “É precisamente esta capacidade para imaginar coisas inexistentes, para criar 
novos artefactos que resolvam as necessidades humanas, que gera a arquitetura.”. 132

É então que a ideia adquire o papel de motor do projeto: “O projeto é um processo que serve para 
construir uma ideia. Sem ideia não há projeto, há apenas uma sequência mecânica e estéril de operações, 
que gira em torno do problema sem que a solução seja encontrada. Com efeito, podemos dizer que o projeto 
é uma série encadeada de escolhas através das quais se define, precisa e concretiza, porque essas escolhas 
estão sustentadas por um dispositivo técnico que o torna transmissível.”  133

A ideia principal que me conduz no desenvolvimento do projeto tem duas vertentes, uma, mais 
arquitetónica e a outra, urbanística. Quanto à primeira, pretende-se uma recuperação de uma “ruína em 
contínua evolução”, para poder assim continuar a conferir-lhe a possibilidade de transformação que teve 
ao longo da sua história. Os edifícios em estudo nasceram com uma função, a qual foi mudando com o 
tempo, sem que o conjunto tenha sofrido grandes transformações.

É esta ideia que procuro desenvolver no meu projeto, a ideia de permitir alterações de uso 
ao longo do tempo, dentro de um mesmo espaço e intervindo o menos possível, apenas completando o 
necessário, relacionando os elementos a fim de dar destaque ao espaço pré-existente. Quanto à vertente 
urbanística, procuro a ideia de que este espaço possa agora pertencer à cidade.

Contudo, uma vez que existe mais do que uma ideia, entendemos que o autêntico motor do 
projeto é na realidade um conceito, formado por um sistema de ideias relacionadas entre si que criam 
estruturas complexas. Este conceito pode ser de natureza formal, funcional, construtiva, ou tudo isso ao 
mesmo tempo, de tal modo que imagens, esquemas, sistemas estruturais e descrições confluam neste 
verdadeiro motor do projeto, o qual, por seu turno, pode expressar-se de diversas formas. 134 

132 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté., pag 95
133 OSTILIO ROSSI, Piero. (1996). La construzione del progetto architettonico. Roma y Bari: Laterza. pag 29.
134 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté., pag 100
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Fig 136: Ilustração e fotografia que mostram o conceito de praça medieval, no que a gente se reúne para realizar diversas 
atividades, como comerciais, de lazer ou educativas.

Fig 137: Exemplo de praça medieval, Plaza del Tembleque em Toledo, onde os edifícios se uniam a través de espaços porticados, 
que me inspiram para a realização das “mangas” do meu projeto, como estruturas ligeiras, com ritmo vertical, que protegiam as 
circulações.

Fig 139: Visita à Fundação Prada em Milão..Fig 138: Fotografia da autora percorrendo a FAUP, realizada pelo fotógrafo 
Juan Rodríguez.
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“O conceito não tem que definir nada sobre a forma que o projeto vai adotar, mas acima 
de tudo expressa a ideia subjacente ao desenho e orienta as decisões do projeto numa determinada 
direção, organizando-as e excluindo variantes. Um conceito pode adotar uma multitude de formas; pode 
materializar-se num esquema, numa ilustração ou, inclusive, num texto.” 135

Depois do exposto, considero que o conceito que procuro desenvolver no meu projeto é 
uma visão moderna da “Praça Medieval” (Fig:136), uma vez que pretendo convertê-lo num espaço de 
reunião e participação dos cidadãos, onde possam realizar-se atividades educativas, criativas, comerciais 
e lúdicas. Daqui nasce a minha intenção de comunicar os edifícios entre si, tal como acontecia nas 
antigas praças através de espaços porticados (Fig:137).

Para conseguir visualizar estas ideias que formam o conceito, o arquiteto precisa de criar 
simulacros para retirá-las da sua mente e, observando-as de fora, poder criticá-las ou desenvolvê-las com 
maior facilidade e, assim, evoluir e aperfeiçoar a proposta. Para isso, recorre a técnicas que estimulam 
a criatividade, tais como a elaboração de croquis, maquetas de trabalho, esquemas ou mapas mentais, 
etc. 136

Este processo de imaginar não ocorre apenas de uma forma consciente, mas também 
subconsciente, já que as ideias formadas, no início débeis e inseguras, se vão, pouco a pouco, ampliando 
e definindo, ocupando constantemente o nosso pensamento. É este armazém subconsciente de ideias que 
faz com que, frequentemente, a solução para um problema de desenho surja quando menos se espera.

Devido a esta natureza subconsciente, a conceção arquitetónica exige a experiência do próprio 
arquiteto. A sua vida, as suas vivências e os seus conhecimentos são materiais próprios, individuais, com 
os quais ele construirá a sua arquitetura, também ela própria e individual, gerando-se, assim, arquiteturas 
diferentes e individualizáveis que dependem da bagagem pessoal do arquiteto, isto é, dos seus “materiais 
interiores”, os quais permanecem ocultos até ao momento em que é preciso dar resposta a um problema 
arquitetónico, uma ideia que  Manuel J. Martín Hernández en su libro “La invención de la arquitectura” 
(Celeste ediciones, Madrid, 1997) desenvolve ao abordar a teoria de F. Purini sobre o momento da 
conceção arquitetónica: “É aquilo a que Purini chamou os «materiais interiores», que se desenvolvem 
num local imaginário a que ele chama «a casa do inconsciente» (…), é uma casa mobilada por todas as 
experiências, informações, leituras, conversas ou pensamentos anteriores. É uma bagagem latente e eclética, 
mais ou menos escondida, um mecanismo disposto a saltar quando uma necessidade assim o exigir.” 

No meu caso, podiam considerar-se como experiências a minha mudança para o Porto,  tanto 
pela vivência da cidade como da FAUP (Fig:138), como explico em seguida, ou as minhas visitas de 
investigação para o projeto à Fundação Prada, em Milão,  (Fig:139), ou ao Matadero, em Madrid.

Quanto à minha mudança para o Porto posso dizer que me influenciou como experiência 

135  LEUPEN, Bernard. (1999). Proyecto y análisis: evolución de los princípios en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili pag 13.
136 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté., pag 107-109
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Fig 141: Conversa com o A. Siza sobre os seus planos da FAUP.Fig 140: Aulas de Projeto de 4 ano, com a minha professora 
Graça Correia.

Fig 144: Entrada á Fundação Prada.

Fig 142: Fotografia do corredor da cave da FAUP que permite 
a comunicação vertical com as torres de aulas.

Fig 145: Reflexo sobre o edifício Cinema.

Fig 143: Imagem do Teleférico de Gaia, de Menos é Máis Arq.

Fig 146: Plataforma elevadora na sala de exposições da Fundação Prada.

Fig 147: Nave da música no Matadero Madrid. Fig 148: Naves matadero,circulações exteriores.
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muito enriquecedora, pois viver numa nova cidade traz-nos sempre novas referências. No meu caso 
pela diferente e enriquecedora educaçao recebida na FAUP (Fig:140), e pela possibilidade de conhecer o 
trabalho de arquitetos tão importantes como Álvaro Siza, com quem tive a sorte de me reunir e conversar 
sobre os seus planos para a que agora era a minha nova Faculdade de Arquitetura, (Fig:141). Tudo 
isto, juntamente com a vivência deste espaço durante os últimos anos da minha experiência académica, 
converte-se numa forte referência no momento de projetar as circulações e ligações entre os diferentes 
espaços do meu projeto. Estas ligações são condicionadas pela climatologia adversa do lugar, que me 
obriga a adotar soluções protegidas que reforcem, ao mesmo tempo, a individualidade das naves e a 
libertação do espaço exterior. Daí a criação do corredor subterrâneo que comunica verticalmente com 
as naves, e que teve como inspiração o corredor da FAUP que dá acesso às torres das salas de aula 
(Fig: 142). Do mesmo modo, viver na cidade e passear pelas suas ruas permitiu-me descobrir a obra de 
arquitetos portugueses antes desconhecidos para mim e que também me serviram de referência para 
este projeto. Como exemplo, posso referir a materialidade do Teleférico de Gaia, da autoria do ateliê de 
arquitetura Menos é Mais (Fig: 143).

Também tenho de referir os estudos realizados nesta fase de investigação sobre outros edifícios 
que partilham características e programas similares, bem como as visitas realizadas a dois deles. Da 
visita à Fundação Prada, cativou-me a utilização rica e acertada de materiais que conferem tecnologia e 
modernidade, contrastando com a arquitetura pré-existente, conseguindo-se como resultado um edifício 
representativo desta época (Fig: 144). Exemplo desta influência é a utilização dos materiais a que recorro 
nas comunicações externas (mangas), como acontece com a manga que liga os edifícios da entrada, à 
qual dou um acabamento exterior com cristais de espelho, o qual cria a ilusão de desaparecer ao refletir 
os edifícios que constituem a praça de entrada, diminuindo assim os efeitos da minha intervenção. A 
inspiração vem da utilização que Koolhaas faz no seu edifício “Cinema” (Fig: 145). Alguns detalhes, 
como a plataforma elevatória da sala de exposições, que confere ao espaço uma grande versatilidade, 
inspiraram-me para a minha nave multiusos, de apoio a exposições ou concertos (Fig: 146). Quanto 
ao Matadero, agradou-me a utilização de pequenos pavilhões que albergam diferentes usos no interior 
das naves, como também realizarei na minha nave multiusos, seguindo este conceito de “box in box”  
(Fig: 147); e o respeito máximo pelo espaço, com a conservação das frentes originais das naves e com 
comunicações exteriores muito leves (Fig: 148).

Tal como expus na descrição da fase analítica, esta é imprescindível, mas não é o projeto; pelo 
contrário, é agora, durante a fase da conceção que é chegado o momento da ação. Durante a fase prévia, 
e devido ao seu caráter analítico, podíamos alcançar, com a dedicação suficiente, resultados satisfatórios. 
No entanto, agora a tarefa complica-se uma vez que, para avançar, vemo-nos obrigados a escolher 
continuamente, e cada escolha implica uma renúncia. Como no desenvolvimento do projeto podemos 
voltar atrás quantas vezes quisermos, não há que ter medo da escolha, pois são estas experimentações 
que nos enriquecem. Como afirmou Alfonso Muñoz Cosme no seu livro “O projeto de arquitetura”: 
“Qualquer decisão é uma experimentação que nos ensina os diversos aspetos e consequências de uma ação 
e, por isso, amplia o nosso conhecimento até alcançarmos uma solução correta.” 137

137 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté, pag 97
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Fig 149: Esquiços, nos que uma vez canalizada a forma, já começamos a trabalhar com medidas para distribuir  os espaços.
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2.4. Fase da elaboração

“O projeto serve de apoio ao pensamento através da observação crítica da realidade, gerando 
espaços ou perfilando lugares que possam abrigar novas ou velhas funções, sendo ele o suporte a partir do 
qual a arquitetura pode ser pensada e construída. Dá forma a novos sistemas espaciais, valorizando uma 
relação particular com a natureza e materializando a ideia segundo um desenvolvimento técnico e uma 
cultura. Tudo isso tem a ver com projetar, com pensar graficamente, com desenhar construindo, (…) essas 
são as funções próprias do arquiteto.”

Miguel del Rey Aynat,  
“En torno al proyecto: un ensayo sobre la disciplina del proyecto en arquitectura, 2002”

 Quando o conceito do nosso projeto é para nós claro, e o estruturámos e definimos na nossa 
mente através de fotografias, croquis, esquemas e maquetas feitas e desfeitas várias vezes durante a 
fase da conceção, podemos então passar à fase da elaboração, sabendo que, apesar de tudo o que possa 
acontecer, todo este trabalho não é ainda o nosso projeto. É o momento de materializar as ideias. “Para 
isso, é preciso passar do mundo abstrato dos conceitos para o mundo das medidas (…) Isto é, dotar essas 
ideias de toda a técnica que a arquitetura confere, transformá-las em arquitetura.”  138 (Fig: 149)

O processo de elaboração do projeto realiza-se sobretudo desenhado, ou seja, pensamos e 
criamos agindo. “O projeto pertence a uma forma de conhecimento que surge da ação e se desenvolve com 
o próprio fazer; não resulta da simples aplicação de um saber estático e estabelecido a priori, mas antes 
implica um processo dialético entre o pensamento e a ação, que se mantém sempre aberto. É aí que reside a 
sua dificuldade, mas também a sua atratividade.”  139

Tal como acontece durante o processo da conceção, a elaboração do projeto continua a ser 
um trabalho criativo baseado na tomada contínua de decisões, às quais voltaremos uma e outra vez, 
como num processo interativo, para comprovar a sua validade, alterá-las, adequá-las ou rejeitá-las. No 
entanto, para não nos perdermos neste contínuo retrocesso, afastando-nos das ideias que originaram o 
nosso projeto, precisamos de permanecer fiéis ao conceito, ainda que o matizemos e modifiquemos no 
decorrer da sua elaboração. 

Esta contínua tomada de decisões deve afetar todas as facetas da arquitetura, já que cada 
decisão numa das áreas provoca alterações e tem repercussões noutros, por isso, devemos atuar seguindo 
uma conceção arquitetónica global, considerando simultaneamente funções, materiais, estruturas, 
espaços e formas. 140

138 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté., pag 134
139 MARTÍ ARÍS, Carlos. (2005). La cimbra y el arco. Barcelona: Arquia. pag 9
140 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté. pag 137
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Fig 150: Estes desenhos mostram as experimentações feitas ao longo do desenvolvimento do projeto, onde me encontro com a 
dificuldade de escolher uma opção, o que implica descartar outras. Estas cuatro opções são previas ao resultado final, nelas se 
estudava a intenção de conectar umas naves com outras e as relações entre espaços. 

Desenho que mostra a ideia inicial que vai marcar o processo 
de trabalho.

 
1_ Eliminar o predio de vivendas, pois fica fora de escala em 
relação ao conxunto. 
2_ Criação dum eixo longitudinal em direcçao ao mar, para 
relacionar a rua de entrada com o paseio marítimo. 
3_ Dar mais importáncia ao edificio racionalista ao potenciar 
a sua individualidade.
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Juntamente com esta necessária tomada de decisões a nível global, é essencial fazer um bom 
juízo e ter clareza de critérios, para poder avaliar as decisões e escolher aquelas que apresentam maior 
potencial arquitetónico de acordo com as circunstâncias do projeto em causa. Porém, considero que 
esta condição é a mais difícil no momento de projetar, pois acredito que este “bom juízo” como valor se 
adquire com a experiência. 

“Se tivesse de identificar o problema básico que nós, arquitetos, enfrentamos, não há dúvida de 
que a maior inquietação é o não ter um critério na hora de decidir ou rejeitar alguns elementos, ou soluções, 
durante o desenvolvimento do projeto.” 141 (Fig: 150)

Uma vez definida a forma de agir nesta fase, prossigo, assinalando os aspetos principais que devem estar 
presentes e sobre os quais teremos de decidir durante a elaboração do projeto, a saber: Espaço, Forma, 
Materialidade, Luz e Função. Concluo que, no meu projeto, espaço e forma são aspetos complementares, 
e que o mesmo acontece com a materialidade e a luz: por último, entendo, a função como um aspeto 
mutável que permite a contínua evolução do elemento arquitetónico como forma de conseguir a sua 
sobrevivência no decurso do tempo.

O Espaço

“O espaço definido pela forma, que traduz adequadamente a ideia e é ampliado pela luz, é o 
resultado material, palpável, tangível, da arquitetura.”

Alberto Campo Baeza, “Esencialidad more with less”, 1992

Efetivamente, tal como afirma este autor, o espaço é o principal elemento do projeto, pois é através da sua 
distribuição que seremos capazes de encaixar as restantes condicionantes e dar-lhes coesão. Além disso, 
as relações que estabelecemos entre os espaços interiores e exteriores, públicos e privados, e mesmo 
entre eles, serão um elemento-chave de todo o design. 

A Forma

Continuando com a citação anterior, as formas ajudam-nos na perceção desta distribuição 
de espaços e, ao mesmo tempo, o modo como as percebemos varia com o espaço em que elas 
se inserem. No sistema clássico, alcançava-se a forma estabelecendo uma série de sistemas de 
proporção e sequências que agora se rompe na procura do abstrato, para criar novas formas.  
Porém, esta procura não deve ser um fim em si mesmo, uma vez que o valor da forma reside na sua 
utilidade ao propósito da arquitetura. 142

141 PIÑÓN, Helio. (2006). Teoría del proyecto. Barcelona: Edicións UPC, pag16
142 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté., pag 142
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Fig 151: Experimentações na nave multiusos tentando organizar os espaços segundo o conceito de “box in box”.

Fig 152: Experimentações com o conjunto de naves, tentando 
organizar os espaços segundo o conceito de “box in box” e 
atendendo às circulações e conexões entre elas.

Fig 153: “The Village”, projeto de Norm Architects em 
Copenhague. Exemplo de arquitetura que representa o 
conceito desenvolvido de “box in box”.
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“Eu não ataco a forma, mas a forma como fim. E ataco-a com base na minha experiência. A 
forma como fim desemboca inevitavelmente no formalismo. Porque se ocupa apenas do aspeto exterior das 
coisas. Mas só aquilo que tem vida no seu interior pode ter um exterior vivo. Só aquilo que tem uma vida 
intensa pode ter uma forma intensa.”  143

Posto disto, considero que no meu projeto estes dois conceitos, espaço e forma, são 
complementares, pois entendo que as soluções que adoto para distribuir os espaços determinam a 
própria forma da minha intervenção: 

•	 Tanto	a	solução	adotada	para	a	organização	do	espaço	interior,	que	tem	por	base	o	
conceito de “box in box”, criando umas “caixas” contentoras de novos espaços dentro de outras “caixas” 
pré-existentes, que são as próprias naves da parcela e que agora atuam como contentores da nova 
arquitetura (Fig: 151 e 153)  

•	 Como	 a	 organização	 do	 espaço	 exterior,	 com	 os	 espaços	 das	 diferentes	 naves,	
comunicando entre si através de mangas, determinam a forma final do conjunto. (Fig: 152)

 No que se refere à solução formal que adoto para realizar os novos espaços que albergarão o 
programa de coworking e escola, ela é determinada pela arquitetura pré-existente.

A Luz

“… A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. Os nossos 
olhos estão preparados para ver as formas sob o efeito da luz: as sombras e as zonas de claridade revelam 
as formas.”  144

No âmbito desta conceção global do projeto, também a luz e, portanto, as sombras, 
desempenham um papel importante no momento de configurar as formas e os espaços, uma vez que 
exercem uma influência notável sobre o modo como as percecionamos. Além disso, a luz natural é um 
elemento em constante mutação, o qual cria efeitos diversos que podem afetar a forma como vivemos 
os espaços.

“A luz é de uma importância decisiva na experiência da arquitetura. Pode fazer-se com que 
a mesma habitação produza impressões espaciais muito distintas através do simples recurso de alterar o 
tamanho e a posição dos vãos.”  145

143 MARCHÁN FIZ, Simón. (1974). La arquitectura del siglo XX: textos. Madrid: Alberto Corazón  pag 175-176.
144 LE CORBUSIER. (1978). Hacia una arquitectura. Barcelona: Poseidón pag 16
145 RASMUSSEN, Steen Eiler. (2004). La experiencia de la arquitectura. Barcelona: Reverté. pag 153
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Fig 154: Muro de gabiões do Dominus, projeto de Herzog & De Meuron.

Fig 155: Teleférico de Gaia da autoria de Menos é Mais Arq.

Fig 156: Esquiços dos pormenores construtivos para as “mangas” inspirados na construção do teleférico de Gaia.

Fig  157: Praça da Fundação Prada, onde se pode ver o refletir da arquitetura existente na fachada nova do Koolhaas.
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A Materialidade

“Não podemos projetar os espaços no abstrato, porque os espaços precisam de materializar-se 
(…) as ideias concretizam-se em materiais e sistemas construtivos.” 146

A materialidade surge da necessidade de utilizar um suporte para as diferentes soluções 
arquitetónicas. Além de nos oferecerem uma base de trabalho, os materiais permitem-nos alterar as 
formas, tanto interiores como exteriores, que a arquitetura revela, quer pelo emprego de novos materiais 
para revestimento, quer pela alteração do uso que tradicionalmente lhes é atribuído. 

Assim, uma vez mais, os conceitos de luz e materialidade caminham também em paralelo. É 
esta união de conceitos que pretendo aplicar na minha intervenção, ao escolher os diferentes materiais 
que darão vida às comunicações que crio no meu projeto. Alguns exemplos:

•	 O	uso	de	gabiões,	elemento	resultante	da	reciclagem	de	materiais	pétreos	que	utilizo	
na fachada de suporte da cave, criado para dar acesso às naves multiuso e auditório, como se se tratasse 
de uma fachada de reinterpretação contemporânea da muralha que rodeia e encerra a parcela. A 
comunicação da iluminação vertical rasante, procedente da abertura do pátio, e a forma como ela banha 
esta superfície irregular de gabiões pétreos, dá lugar a um efeito de luzes e sombras que produz uma 
vibração e dinamização do percurso pelo espaço interior desta cave. (Fig: 154)

•	 A	combinação	de	aço	e	vidro	nas	mangas	que	fazem	a	comunicação	entre	o	edifício	
principal de acesso e os edifícios de serviços privados, como o coworking, a escola e o ateliê de design, 
permite uma iluminação natural das comunicações, enquanto a sucessão das molduras de aço traz 
ritmo à circulação. Esta combinação de materiais confere transparência e ligeireza à minha intervenção, 
causando um impacto mínimo.. (Fig: 155 e 156)

•	 A	 utilização	 de	 vidros	 de	 espelho	 como	 material	 de	 revestimento	 da	 fachada	 na	
manga que faz a comunicação entre o edifício principal de acesso com os edifícios de serviços públicos 
(cafetaria e loja) e a cave de acesso às naves multiusos e auditório, permite-me formar uma terceira 
fachada “invisível”, pelo efeito refletor dos edifícios laterais com os quais forma, assim, duas praças entre 
eles: uma, exterior, de entrada e serviço à cafetaria, e uma interior, que se relaciona com o espaço aberto 
do recinto. (Fig: 157)

146 MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté. pag 146
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Fig  158: Fábrica de Sargadelos em Cervo, Lugo, da autoria de A. Albalat e I. Díaz Pardo. Exemplo de construção projetada para 
servir à sua função de fábrica de cerâmica, mas nao pensada para crescer espacialmente, pelo que por causa da sua complexa 
arquitetura que serve apenas para a sua funçao, viu-se prejudicada ao não poder satisfazer o crescimento da empresa.
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A Função

Por último, ao elaborar o projeto não devemos esquecer que toda a arquitetura nasce com 
uma finalidade, pelo que, reconhecível ou não no desenho, deve cumprir uma função.

Na arquitetura moderna, considerou-se a função como uma variável tão determinante para 
o projeto que até se afirmava que ela determinava a forma, razão pela qual os edifícios se construíam 
como máquinas concebidas para funções específicas. Depois, com o passar dos anos e a rápida evolução 
da sociedade, eles acabavam por ficar obsoletos (Fig: 158) Contudo, hoje sabemos que qualquer edifício 
construído sofrerá várias transformações ao longo da sua existência, pelo que a tendência é para criar 
espaços mais versáteis e flexíveis que possam ser utilizados de diversas formas se a função variar.147

No caso do meu projeto, a sequência de usos diferentes que os edifícios construídos nesta 
parcela tiveram ao longo do tempo, levou-me a pensar numa forma de projetar capaz de absorver 
os possíveis usos futuros que uma sociedade em constante mutação possa exigir, garantindo assim a 
continuidade da sua sobrevivência.

 Estes edifícios cumpriram sempre uma função social, estiveram sempre ao serviço da 
cidade, inicialmente como Quartel de Guerra Química que servia para a sua proteção e, mais tarde, já 
reconvertidos em Comandancia de Obras, para servir as melhorias do crescimento da cidade.

Assim, entendo que agora, num momento em que os edifícios se encontram em estado de 
abandono por já não poderem prestar um serviço de proteção à cidade, que já não é necessário, podem 
continuar a servi-la de outra forma, por exemplo, aproximando a cultura e a arte e o design dos seus 
cidadãos.

147  MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté., pag 142-146 
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REFLEXãO  FINAL: 
Aprendizagem e Reabilitação



146

O tema que desenvolvi ao longo deste trabalho procura solucionar um problema arquitetónico, 
urbano e social atualmente existente na minha cidade natal, a Corunha, resultante do estado de abandono 
em que se encontram as velhas instalações da antiga Comandancia de Obras. O município da Corunha 
procurou encontrar uma solução para este problema, propondo a sua reabilitação e transformação 
em Centro de Produção de Design: o CIDEA. A existência deste espaço abandonado num lugar tão 
privilegiado da minha cidade representa um problema real, tanto arquitetónico como urbano e social, 
que precisa de ser solucionado. Contudo, devido às sucessivas mudanças de governo e aos efeitos da 
crise, este interessante projeto está parado há anos, aguardando resolução. É então que começo a minha 
dissertação e me proponho retomá-lo. Com este objetivo em mente, inicio um trabalho de investigação 
sobre a metodologia de projeto adequada para alcançar uma solução que possa desenvolver como 
trabalho académico final.   

Parece-me fundamental que no projeto de Fim de Curso tanto a componente prática como a 
componente teórica da disciplina de arquitetura estejam presentes. Desta forma, procurei que o caminho 
desenvolvido para a elaboração deste último trabalho da minha formação académica me permitisse 
aglutinar os conhecimentos necessários para aprender a projetar, isto é, aprender a fazer arquitetura, 
objetivo pelo qual iniciei a minha carreira.

“Aquele que quer aprender, aprende de tudo. Nem tudo tem de ser um saber arquitetónico para 
que se possa aprender arquitetura. Através da geometria, da física ou da própria linguagem também se pode 
aprender arquitetura. A construção de uma frase é igual à sequência de quartos dentro de uma casa. No 
fundo, há uma unidade tal no cosmos que qualquer conhecimento é proveitoso para o saber concreto que 
alguém elegeu como profissão.” 

Francisco Javier SAINZ DE OÍZA, “La arquitectura”, 1993

Como afirma este autor, durante o desenvolvimento deste trabalho percebi que a aprendizagem 
do projeto é um processo complexo, que implica aprender de tudo, ou seja, que se pode aprender a 
projetar visitando edifícios, viajando por países e cidades, lendo livros e revistas, estudando projetos 
alheios e refletindo sobre tudo isso, caminho que eu própria segui.

Assim, e como exemplo, podem considerar-se as leituras e estudos realizados, as investigações 
históricas sobre o passado da minha cidade, as conversas mantidas com os meus professores e com as 
pessoas da minha envolvente e, talvez com maior peso, as minhas visitas a Madrid ou a Milão, durante 
as quais descubro duas grandes obras de reabilitação que estudo ao longo do trabalho, pois, em ambos 
os casos, os espaços são dotados de um novo valor cultural, revivendo as zonas urbanas em que se 
encontram, tal como sucede no meu projeto. Tudo isto contribuiu para que a realização deste trabalho 
se tenha convertido numa experiência muito enriquecedora.
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  Contudo, uma vez finalizado o trabalho, entendo que não cheguei ao fim da minha 
aprendizagem total de projeto já que, como afirmou Alfonso Muñoz Cosme, o resto das nossas vidas 
continuará a presumir uma evolução desta aprendizagem: “Quando, depois de muitas noites sem dormir, 
tiverdes apresentado e encerrado o vosso itinerário académico com uma nota brilhante não estareis no final 
de nenhum caminho, mas no começo de uma nova etapa de aprendizagem que durará toda a vida, porque 
nunca se deixa de aprender projetar.” 148 

Ainda assim, durante esta etapa inicial da minha aprendizagem, compreendi que qualquer 
dinâmica de projeto necessita de uma combinação de dois fatores: por um lado, é preciso aplicar 
uma Metodologia que, depois de toda a investigação realizada ao longo deste trabalho, considero que 
deve incluir, tal como desenvolvo na 2ª Parte da dissertação, as seguintes fases: Análise, Investigação, 
Conceção e Elaboração. Por outro, o “Fator Humano” é fundamental, quer dizer, a implicação do próprio 
arquiteto, que confere ao projeto a sua própria individualidade, pois todo o projeto de arquitetura se 
alimenta de saberes que provêm tanto do conhecimento e da aprendizagem como, fundamentalmente, 
das sensações, das emoções e da memória. Como disse Frank Lloyd Wright, “Todos os bons valores 
arquitetónicos são valores humanos; de outro modo, não teriam valor.”

Por último, a aprendizagem mais relevante que retirei da realização deste trabalho foi 
descobrir a enorme transcendência da reabilitação como atividade que permite solucionar, ao mesmo 
tempo, problemas de natureza arquitetónica, urbana e social. A importância desta atividade consiste em 
trabalhar sobre o que já existe, acrescentando valores contemporâneos à história dos próprios edifícios. 
Trata-se de reabilitar e não de construir, por oposição à ânsia construtiva que se viveu nos últimos anos e 
que deu lugar a um grande número de edificações sem nenhum outro valor que o de expressar o próprio 
ego do arquiteto ou o poder económico ou político de quem solicitava aquela arquitetura. Neste sentido, 
retomo as palavras de Carlos Quintáns, em “Unfinished”:

“A arquitetura pode ser uma colagem capaz de integrar harmonicamente num todo as histórias 
de cada tempo ou de cada fragmento do processo. Já não se contempla a desejada realização do conjunto 
ideal de soluções que permitem o nascimento de um objeto puro, do objeto que satisfaça o narcisismo do 
autor ou daquele que o deseja como expressão das suas possibilidades económicas ou políticas.” 149

Este exercício de reabilitação pode entender-se como um processo continuado de uma 
arquitetura sempre inacabada. Com isso, a reabilitação reivindica a envolvente urbana como ponto 
de partida; ela é o resultado da construção de ações sucessivas, das capas do tempo, pois insere-se no 
existente, consolidando espaços desestruturados e desenvolvendo um sentido de pertença com o lugar. 
Suscita-se, assim, a transformação e ocupação de estruturas incompletas, obsoletas ou abandonadas, 
criando-se novos espaços que permitam uma variedade de usos ao longo do tempo, espaços que se 
adaptem à sua nova história.

148  MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté. pag 197
149 QUINTÁNS EIRAS, Carlos. (2016).  UNFINISHED. Pabellón Español, XV Muestra Internacional de Arquitectura. Biennale 
di Venezia: Acción Cultural Española y Fundación Arquia, pag 37 
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Para além disso, como escreve Francesco Dal Co em “Without regrets or nostalgia”, ao falar 
sobre a reabilitação do Espaço Robinson, em Portalegre, projeto que estudei ao longo deste trabalho, 
entendo a importância que tem a reabilitação destes edifícios, os quais, não tendo, à partida, nenhum 
valor intrínseco especial, podem ser enobrecidos por verem valorizada a sua história e a narrativa que 
produziram, e isso consegue-se através do jogo dos materiais escolhidos para a sua reabilitação, assim 
como pela incorporação na cidade destes espaços abandonados, dotando novamente de vida áreas em 
desuso pela simples construção de novos itinerários entre ruas, praças e jardins. 150

É precisamente isto que eu procuro alcançar com o meu projeto, uma vez que também atuo 
sobre edifícios que não têm outro valor que o de pertencerem à memória histórica da cidade. Para tal, 
derrubo os muros da avenida do Metrosidero a qual, juntamente com as fachadas das naves, encerra a 
parcela, criando um espaço inacessível e fechado em si mesmo. Substituo-os por espaços abertos que, em 
conjunto com os edifícios pré-existentes e a minha própria intervenção, criam praças de entrada neste 
novo espaço que, assim, recupera a sua acessibilidade, ao mesmo tempo que servem a cidade e oferecem 
novas oportunidades.

Desta forma, é possível, através da reabilitação, alterar o desenho urbano da cidade, não 
apenas estético, mas também funcional, dotando-a de novos serviços, como são no meu caso, os serviços 
educativos e culturais, cafetaria, restaurante, salas de exposição ou oficinas, novos espaços abertos, como 
jardins e praças de reunião e convívio entre vizinhos, e novos percursos para os cidadãos. Assim se 
converte o espaço num novo lugar de passagem, que facilita a ligação entre a zona velha da Corunha e o 
passeio marítimo, completando o denominado “Corredor do Design”.

Concluo, então, que a reabilitação nos brinda com a possibilidade de realizar transformações 
no desenho urbano, de forma a podermos dotar de um novo interesse edifícios e espaços esquecidos, 
alterando os seus usos e significados originais para os converter noutros, mais atuais, perpetuando, deste 
modo, a sua permanência no tempo.

 

150 DAL CO, Fancesco. (2011). Without regrets or nostalgia. Milan: Casabella nº 798 , pag 78



149



150

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

LIVROS:

_ACINAS, Juan. R. (1997). El puerto es un proyecto permanente.Evolución del puerto-ciudad de La 
Coruña. A Coruña. Autoridad Portuaria da Coruña e U.D.C.-E.T.S. de Ingenieros de Caminos ,Canales 
y Puertos

_CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La ingeniería militar en La 
Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo I.A Coruña: Centro 
Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña.

_COLLINS, Peter. (1998). Los ideales de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili.

_LE CORBUSIER. (1978). Hacia una arquitectura. Barcelona: Poseidón

_LEUPEN, Bernard. (1999). Proyecto y análisis: evolución de los princípios en arquitectura. Barcelona: 
Gustavo Gili

_MARCHÁN FIZ, Simón. (1974). La arquitectura del siglo XX: textos. Madrid: Alberto Corazón 

_MARINA, José Antonio. (1993). Teoría de la inteligencia creativa. Barcelona: Anagrama.

_MARTÍ ARÍS, Carlos. (2005). La cimbra y el arco. Barcelona: Arquia

_MONEO, Rafael. (2004). Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos. 

Barcelona: ACTAR.

_MUÑOZ COSME, Alfonso. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté.

_OSTILIO ROSSI, Piero. (1996). La construzione del progetto architettonico. Roma y Bari: Laterza

_PIÑÓN, Helio. (2005). El proyecto de (re)construcción. Barcelona: Edicións UPC.

_PIÑÓN, Helio. (2006). Teoría del proyecto. Barcelona: Edicións UPC.

_PURINI, Franco. (2000). Comporre l‘architettura. Roma y Bari: Laterza.

_QUINTÁNS EIRAS, Carlos. (2016).  UNFINISHED. Pabellón Español, XV Muestra Internacional de 
Arquitectura. Biennale di Venezia: Acción Cultural Española y Fundación Arquia

_RASMUSSEN, Steen Eiler. (2004). La experiencia de la arquitectura. Barcelona: Reverté

_SAINZ DE OIZA, Francisco Javier. (1993). La arquitectura: Hablando con F.J.Sáenz de Oiza. Madrid: 
Acento Ed.

_SIZA, Álvaro. (1977). Architecture writings. Milán: Skira. (Editado por Antonio Angelillo. Traducção: 
Dekryptos, Bruselas.)



151

_SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: La arquitectura militar 
de los siglos XVI - XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa.

_SORALUCE BLOND, José Ramón. (1994). Antiga Maestranza de Artilleria, Rectorado da Universidade 
da Coruña. A Coruña. Edicións UDC

_ZEVI, Bruno. (1958). Arquitectura e historiografía. Buenos Aires: Víctor Lerü.

DISSSERTAçOES DE MESTRADO:

_BLANCO LOSA, Mari Luz. (2013). Residencia para Oficiales y Suboficiales solteros del Cuartel de 
Sanidad de la Octava Región Militar. Mestrado em rehabilitaçao arquitetónica da Universidade de A 
Coruña.

Disponível em: https://goo.gl/QHaj8h

_MEIRELES BARREIRA MORENO, Alice. (2016). Um equipamento social para a cidade: da utopia ao projeto. 
Dissertaçao de Mestrado apresentada á Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 
Arquitetura.

_PENHA SOUTO DE MOURA, Maria Eduarda. (2014). EHL Campus – International Architecture 
Students Workshop. Construir o abstrato. Dissertaçao de Mestrado apresentada á Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto em Arquitetura.

REVISTAS:

_ARANGUREN, María José; GONZÁLEZ GALLEGOS, José. (2004). Limitar los limites. El croquis nº 
119.

_ARMAS, Eva. (2015). Fondazione Prada. Revista AD _ 18 Maio 2015. 

Disponível em: https://goo.gl/DMroJa

_B.LOPEZ COTELO. (2014) Arturo Franco Díaz, 2009, Nave 8b: Matadero Madrid. TectónicaBlog _ 9 
Janeiro 2014

Disponível em: https://goo.gl/03hQsb

_BERNSTEIN, Fred A. (2015). Fashion Forward. Architectural Record _ 16 Julho 2015

Disponível em: https://goo.gl/tZ04Xl 

_DAL CO, Fancesco. (2011). Without regrets or nostalgia. Milan: Casabella nº 798

_LE CORBOUSIER. (1934). Si tuviera que enseñarles arquitectura. Architectural Design nº 29 _Fevreiro 
1959. 

Disponible em: https://goo.gl/eXp6Lw



152

_SHAW, Catherine. (2015). Rem Koolhaas Talks Prada and Architecture’s Relationship to Art. Metropolis 
Mag._ 13 Julio 2015

Disponível em: https://goo.gl/jgT5tn 

_TSCHUMI, Bernard. (1998). Entrevista con arquitectos: Fabio Oppici y Enrique Walker. Santiago de 
Chile: ARQ.

_VIDAL MESONERO, Ana. (2012). Cuando la ruina se hace museo. El matadero de Madrid. 
CromaCultura _ 22 Maio 2012

Disponível em: https://goo.gl/RoqUR3

JORNAIS:

_FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2010). La Audiencia y la Capitanía trajeron el desarrollo a la 
ciudad.

La Coruña: La Opinión_15 de Janeiro. 

Disponível em: https://goo.gl/68Vced

_FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2015). El cuartel que liberó las casas de los coruñeses.

La Coruña: El Ideal Gallego_13 de Setembro. 

Disponível em: https://goo.gl/FyR9ZF

_FERNÁNDEZ CAAMAÑO, José María. (2015). La pequeña historia de las murallas de la ciudad.

La Coruña: El Ideal Gallego_24 de Maio. 

Disponível em: https://goo.gl/AckYBY

_GAGO, Xosé V. (2013). Defensa cede Sanidad y Obras.

La Coruña: La Voz de Galicia_13 Novembro.

Disponível em:  https://goo.gl/kA6KNJ

DOCUMENTOS .pdf  DISPONÍVEIS ONLINE:

_ÁLVAREZ OSORIO, Francisco. (1944). Informe para la declaración de Monumento Histórico-Artístico 
de las murallas de La Coruña. 

Disponível em: https://goo.gl/1PJcFN

_COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero 
municipal de Madrid. Madrid: Servicio histórico COAM.

Disponível em: https://goo.gl/qzpPib



153

_COSTOYA DÍAZ, Vanesa. (2014). El pasado del puerto de A Coruña. A Coruña: PeixeCoruña

Disponível em: https://goo.gl/ROXrci

_FRANCO DÍAZ, Arturo. (2009). Nave 8b. Matadero Madrid. Madrid: Tectónica

Disponível em: https://goo.gl/wK6jt2; 

_LANGARITA, María; NAVARRO, Víctor. (2011). Red Bull Music Academy. Nave 15 Matadero Madrid. 
Madrid: Langarita-Navarro Arquitectos.

Disponível em: https://goo.gl/AhhJST

_VERDERA FRANCO, Leoncio. (s/d). La Capitanía General de Galicia como promotora de patrimonio. 
A Coruña: RUC.UDC.

Disponível em: https://goo.gl/Ky3AVM

_MARTINEZ, Xosé Lois . (s/d) A Construcción da Galicia Urbana, Texto incluido na publicación “A 
Galicia Urbana”. A Coruña. ETSAC-UDC.

Disponível em: http://xoseloismartinez.blogspot.com.es/2017/

ARTIGOS ONLINE:

_AHORAARQUITECTURA. (2014). Matadero Madrid, un estimulante contenedor reconvertido.

Disponível em: https://goo.gl/I87dhn

_ARQA (2014). Cineteca Matadero Madrid.

Disponível em: https://goo.gl/0DHv02

_COMUNIDAD DE MADRID, web municipal. (2007). XXII Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra 
Pública 2007: Premio a la Rehabilitación de la Nave 17c de “Matadero Madrid” para la Central de Diseño. 

Disponível em: https://goo.gl/faihS9

_COMUNIDAD DE MADRID, web municipal. (2012). Matadero de Madrid: Premios FAD de 
arquitectura 2012.

Disponível em: https://goo.gl/zh5eY2 

_DIMAD, Web Asociación de Diseñadores de Madrid. (s/d). La central de diseño.

Disponível em: https://goo.gl/07eGe9

_E-STRUC. (2016). Rehabilitación y cambio de uso Matadero: Casa del Lector.

Disponível em: https://goo.gl/RxSMbr



154

_FONDAZIONE PRADA. (S/D). Venues: Milan

Disponível em: https://goo.gl/Y57UlY

_HICARQUITECTURA. (2012). Ensamble Studio: Casa del Lector en Matadero, Madrid.

Disponível em: https://goo.gl/dPIBci

_MATADERO MADRID, web oficial. (s/d). Historia del Matadero de Madrid.

Disponível em: https://goo.gl/EAoVtj

_MATADERO MADRID, web oficiaL. (s/d). La arquitectura: Matadero Madrid. 

Disponível em: https://goo.gl/dK4GsF

_OMA. (S/D). OMA Office Work Search: Fondazione Prada

Disponível em: https://goo.gl/uDw3fr

_PEIXECORUÑA. (2014). El origen del puerto de A Coruña, ciudad de cristal.

Disponível em: https://goo.gl/ScVAIS

_PLATAFORMAARQUITECTURA. (2011). Nave 16 Matadero Madrid / ICA Arquitectura.

Disponível em: https://goo.gl/juBLXv

_PLATAFORMAARQUITECTURA. (2015). Fondazione Prada/ OMA.

Disponível em: https://goo.gl/ITMKKw

_TURISMO MADRID, Web oficial. (s/d). Matadero.

Disponível em: https://goo.gl/aN0gxk 

_TURISMO MADRID, Web oficial. (s/d). Naves Matadero. Centro internacional artes vivas.

Disponível em: https://goo.gl/WZivuC



155

OUTRAS WEBSITES:

_CIDEA_ info: http://www.cidea.gal/cidea/

_CIDEA_ Workshop P. Feduchi: https://goo.gl/zBXF8x

_CIQ-_Cultural Industries Quarter de Sheffield: https://goo.gl/OeQaKH

_Luis Seoane _ Obra: https://goo.gl/bRXYrt

_Luis Seoane _ Vida: https://goo.gl/NBCXI8

_RUC_ Repositorio Institucional de la UDC: https://goo.gl/5Czsg4

_SMRU_ Sistema Museístico Regional de Umbría: https://goo.gl/DoL40k

_TBD_ Temple Bar en Dublín: https://goo.gl/N45fhN

_UDC_ UNIVERSIDADE DA CORUÑA: https://www.udc.es/

OUTROS DOCUMENTOS:

_KAHN, Louis. (1967). Declaraciones sobre la arquitectura. (Charla para el Politécnico de Milán)

_CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA.

[Para ás especificações de licitação para o concurso de design com intervenção de júri para a adaptação 
ao uso cultural / educativo dos edifícios e espaços livres da antiga Comandáncia de Obras.]

Disponível em: Cámara Municipal de A Coruña. Área de Meio Ambiente, Território e Infra-estruturas. 
Serviço de Reabilitação e Moradia.



156

Índice de Figuras

Fig. 1: Disponível em: https://goo.gl/WjE0ac 

Fig. 2: Disponível em: https://goo.gl/5n3QEY 

Fig. 3: Disponível em: https://goo.gl/2yfwNb

Fig. 4: Disponível em: https://goo.gl/VDfNtT

Fig. 5: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 6: Disponível em: https://goo.gl/WM6So9 e editada pela autora.

Fig. 7: Disponível em: ACINAS, Juan. R. (1997). El puerto es un proyecto permanente.Evolución del 
puerto-ciudad de La Coruña. A Coruña. Autoridad Portuaria da Coruña e U.D.C.-E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos ,Canales y Puertos, página 12

Fig. 8: Disponível em: CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA., pag. 25

Fig. 9: Plano desenhado pela autora.

Fig. 10: Disponível em: https://goo.gl/wNgmGp

Fig. 11: Disponível em: https://goo.gl/wNgmGp

Fig. 12: Disponível em: https://goo.gl/sot0Vs

Fig. 13: Disponível em: https://goo.gl/QZW2P0

Fig. 14: Disponível em: https://goo.gl/pQ0wTC

Fig. 15: Disponível em: https://goo.gl/cN7pZk

Fig. 16: Disponível em: https://goo.gl/O7jW6N

Fig. 17: Disponível em: https://goo.gl/wTKnG0

Fig. 18: Disponível em: https://goo.gl/x2vIxZ

Fig. 19: Disponível em: https://goo.gl/CLCQR4

Fig. 20: Disponível em: https://goo.gl/O1NyXw

Fig. 21: Disponível em: https://goo.gl/k9kHO6

Fig. 22: Disponível em: https://goo.gl/JXtQLP

Fig. 23: Disponível em: https://goo.gl/i6HP5x

Fig. 24: Disponível em: https://goo.gl/moSqDc

Fig. 25: Disponível em: https://goo.gl/iJpr4j



157

Fig. 26: Plano desenhado pela autora.

Fig. 27: Disponível em: https://goo.gl/WtQymL 

Fig. 28: Disponível em:  https://goo.gl/Oz4Ckm 

Fig. 29: Disponível em: https://goo.gl/9g2aR6 

Fig. 30: Disponível em: https://goo.gl/NBCXI8

Fig. 31: Disponível em: http://www.cidea.gal/

Fig. 32: Disponível em: http://www.cidea.gal/

Fig. 33: Fotografias do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 34: Plano desenhado pela autora.

Fig. 35: Disponível em: CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA.-Pliego de Bases para concurso

Fig. 36: Fotografia do arquivo pessoal do fotografo Juan Rodriguez, 2016.

Fig. 37: Disponível em: https://goo.gl/WM6So9 e editada pela autora.

Fig. 38: Disponível em: https://goo.gl/WM6So9 e editada pela autora.

Fig. 39: Planos desenhados e fotografiasdo arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 40: Fotomontagem do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 41: Fotomontagem do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 42: Fotomontagem do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 43: Fotomontagem do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 44: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 45: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 46: Fotografias do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 47: Planos desenhados pela autora.

Fig. 48:Desenhos e planos desenhados pela autora.

Fig. 49: Fotos da maquete realizada pela autora.

Fig. 50: Disponível em: CIDEA (s/d). Anejo nº4: Plan Director CIDEA.

Fig. 51: Desenhos da autora.

Fig. 52: Desenhos da autora.

Fig. 53: Desenhos da autora.



158

Fig. 54: Desenhos da autora.

Fig. 55: Disponível em: https://goo.gl/WKpw1m 

Fig. 56: Disponível em: https://goo.gl/Jz82js 

Fig. 57: Disponível em: Arquivo do Simancas : S.H.M. 

Fig. 58: Disponível em: Arquivo do Simancas : S.H.M. 

Fig. 59: Disponível em: ACINAS, Juan. R. (1997). El puerto es un proyecto permanente.Evolución del 
puerto-ciudad de La Coruña. A Coruña. Autoridad Portuaria da Coruña e U.D.C.-E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos ,Canales y Puertos, página.11

Fig. 60: Disponível em: http://raddle.blogspot.com.es/2011/06/ 

Fig. 61: Disponível em: https://goo.gl/0DhceR 

Fig. 62: Disponível em: SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: 
La arquitectura militar de los siglos XVI - XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde 
de Fenosa. pág.35-38 

Fig. 63: Disponível em: SORALUCE BLOND, José Ramón. (1994). Antiga Maestranza de Artilleria, 
Rectorado da Universidade da Coruña. A Coruña. Edicións UDC. pág.12 

Fig. 64: Disponível em: Arquivo do Simancas : S.H.M. 

Fig. 65: Disponível em: SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: 
La arquitectura militar de los siglos XVI - XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde 
de Fenosa. pág. 71

Fig. 66: Disponível em: SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: 
La arquitectura militar de los siglos XVI - XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde 
de Fenosa. pág.73

Fig. 67: Disponível em: SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: 
La arquitectura militar de los siglos XVI - XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde 
de Fenosa. pág. 75

Fig. 68: Disponível em: SORALUCE BLOND, José Ramón. (1994). Antiga Maestranza de Artilleria, 
Rectorado da Universidade da Coruña. A Coruña. Edicións UDC. pág.34

Fig. 69: Disponível em: SORALUCE BLOND, José Ramón. (1994). Antiga Maestranza de Artilleria, 
Rectorado da Universidade da Coruña. A Coruña. Edicións UDC. pág.42

Fig. 70: Disponível em: http://xoseloismartinez.blogspot.com.es/2017/

Fig. 71: Disponível em: https://goo.gl/jLKoto



159

Fig. 72: Disponível em: SORALUCE BLOND, José Ramón. (1985). Castillos y fortificaciones de Galicia: 
La arquitectura militar de los siglos XVI - XVIII.La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde 
de Fenosa. pág.35

Fig. 73: Disponível em: http://xoseloismartinez.blogspot.com.es/2017/

Fig. 74: Disponível em: https://eblancooliva.com/2016/11/02/

Fig. 75: Disponível em: http://xoseloismartinez.blogspot.com.es/2017/

Fig. 76: Disponível em: I Catálogo da Colecçao de postais do Arquivo do Concello da Coruña

Fig. 77: Disponível em: https://goo.gl/jmD3J1

Fig. 78: Disponível em: CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña.pág:226-229

Fig. 79: Disponível em:CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña. pág 281

Fig. 80: Disponível em:CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña. pág 281

Fig. 81: Disponível em: https://goo.gl/5KHGqx

Fig. 82: Disponível em:CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña.pág:284-285

Fig. 83: Disponível em: BLANCO LOSA, Mari Luz. (2013). Residencia para Oficiales y Suboficiales 
solteros del Cuartel de Sanidad de la Octava Región Militar. Mestrado em rehabilitaçao arquitetónica da 
Universidade de A Coruña.

Fig. 84: Disponível em: BLANCO LOSA, Mari Luz. (2013). Residencia para Oficiales y Suboficiales 
solteros del Cuartel de Sanidad de la Octava Región Militar. Mestrado em rehabilitaçao arquitetónica da 
Universidade de A Coruña.

Fig. 85: Disponível em:BLANCO LOSA, Mari Luz. (2013). Residencia para Oficiales y Suboficiales 
solteros del Cuartel de Sanidad de la Octava Región Militar. Mestrado em rehabilitaçao arquitetónica da 
Universidade de A Coruña.

Fig. 86: Disponível em: CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña. pág:287



160

Fig. 87: Disponível em: CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña. pág:323

Fig. 88: Disponível em: CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña. pág:323

Fig. 89: Disponível em: CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña. pág:324

Fig. 90: Disponível em: CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña. pág:324, 336

BLANCO LOSA, Mari Luz. (2013). Residencia para Oficiales y Suboficiales solteros del Cuartel de Sanidad 
de la Octava Región Militar. Mestrado em rehabilitaçao arquitetónica da Universidade de A Coruña.

Fig. 91: Disponível em: CIDONCHA TOUBES, José María. (2011). Acuartelamientos de La Coruña. La 
ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares en Galicia. Tomo 
I.A Coruña: Centro Geográfico del Ejército.Disponível em: Arquivo Municipal de A Coruña. pág: 336

Fig. 92: Disponível em: https://goo.gl/hKuaau 

Fig. 93: Disponível em: Revista Restauración y Rehabilitación nº114-115, ano 2011, pag. 14 e 15

Fig. 94: Disponível em: https://goo.gl/hKuaau 

Fig. 95: Disponível em: https://goo.gl/hKuaau 

Fig. 96: Disponível em: https://goo.gl/DOYtrc 

Fig. 97: Disponível em: https://goo.gl/hKuaau e https://goo.gl/fdnt38 

Fig. 98: Disponível em: https://goo.gl/SLCzo5 

Fig. 99: Disponível em: https://goo.gl/L1r734  e https://goo.gl/OH4ivo 

Fig. 100: Disponível em: https://goo.gl/pknXW3 

Fig. 101: Disponível em: https://goo.gl/JcBoS4 

Fig. 102: Disponível em: COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación 
del antiguo matadero municipal de Madrid. Madrid: Servicio histórico COAM. Pag 48. Disponível em: 
https://goo.gl/qzpPib

Fig. 103: Disponível em: COAM, Fundación. (2005). Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación 
del antiguo matadero municipal de Madrid. Madrid: Servicio histórico COAM. Pag 54. Disponível em: 
https://goo.gl/qzpPib



161

Fig. 104: Disponível em: https://goo.gl/S331yP

Fig. 105: Disponível em https://goo.gl/992EKT

Fig. 106: Disponível em: https://goo.gl/NF509a 

Fig. 107: Disponível em: https://goo.gl/BdwQzm 

Fig. 108: Disponível em: https://goo.gl/faihS9

Fig. 109: Disponível em: https://goo.gl/faihS9

Fig. 110: Disponível em: https://goo.gl/faihS9

Fig. 111: Disponível em: https://goo.gl/QIHc99 

Fig. 112: Disponível em: https://goo.gl/Euabtv

Fig. 113: Disponível em: https://goo.gl/kQZpf9 

Fig. 114: Disponível em: https://goo.gl/6AIis9

Fig. 115: Disponível em: https://goo.gl/rINYhg

Fig. 116: Disponível em: https://goo.gl/rINYhg

Fig. 117: Disponível em: https://goo.gl/rINYhg

Fig. 118: Disponível em: https://goo.gl/bSvCZS

Fig. 119: Disponível em: https://goo.gl/vpzd3h

Fig. 120: Disponível em: https://goo.gl/ylHUNy

Fig. 121: Disponível em: https://goo.gl/GkERlS

Fig. 122: Disponível em: https://goo.gl/FLNNmm

Fig. 123: Disponível em: https://goo.gl/YTvhtU

Fig. 124: Disponível em: https://goo.gl/YTvhtU

Fig. 125: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 126: Disponível em: https://goo.gl/2mzVco

Fig. 127: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 128: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 129: Disponível em: https://goo.gl/Yp12dv

Fig. 130: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 131: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.



162

Fig. 132: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 133: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 134: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 135: Desenhos da autora

Fig. 136: Disponível em: https://goo.gl/sXMDvA

Fig. 137: Disponível em: https://goo.gl/L8ype1

Fig. 138: Fotografia do arquivo pessoal do fotografo Juan Rodriguez, 2015.

Fig. 139: Fotografia do arquivo pessoal de Carmen Rodriguez, 2016.

Fig. 140: Disponível em: http://www.correiaragazzi.com/graa-correia

Fig. 141: Fotografia do arquivo pessoal do fotografo Juan Rodriguez, 2014.

Fig. 142: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2015.

Fig. 143: Disponível em: https://goo.gl/0xpO82

Fig. 144: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 145: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 146: Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 147: Disponível em: https://goo.gl/1iO00Y

Fig. 148: Disponível em: https://goo.gl/A95Qrj

Fig. 149: Desenhos da autora

Fig. 150: Desenhos da autora

Fig. 151: Desenhos da autora

Fig. 152: Desenhos da autora

Fig. 153: Disponível em: https://goo.gl/mDfKBL 

Fig. 154: Disponível em: https://goo.gl/INdZgk e https://goo.gl/3yfXta 

Fig. 155: Disponível em: https://goo.gl/TNrhMX 

Fig. 156: Desenhos da autora

Fig. 157:Fotografia do arquivo pessoal da autora, 2016.

Fig. 158: Disponível em: https://goo.gl/5k8Uxo 


	0.capa
	Dissertação sem planos
	planos tese
	0_ PLANTA PISO COBERTURA
	1_ PLANTA PISO 0
	2_ PLANTA PISO -1
	3_ SEC LONG1
	4_ SEC LONG2
	5_ SEC LONG3
	6_ SEC TRANSV 1
	7_ SEC TRANSV 2
	8_ SEC TRANSV 3
	9_ PORMENOR CAIXA VIDEO
	10_ PORMENOR MANGA
	11_ PORMENOR CAIXA VIDRO

	Dissertação sem planos

