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A

B

C

N

BB'

CC'

AA'

N
10 200

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
A - RECEÇÃO / LOJA / RESTAURANTE / SERVIÇOS EDUCATIVOS / SALA MULTIUSOS / EXPOSIÇÃO PERMANENTE / EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
B - GABINETES ADMINISTRATIVOS / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO / ESTACIONAMENTO (252 lugares)
C - RESERVAS: ÁREA VISITÁVEL / ÁREA DE INVENTÁRIO / ÁREA DE RESTAURO / CARGAS E DESCARGAS
escala 1:1 000

EXISTENTE DEMOLIÇÕES PROPOSTA

FOTOMONTAGEM 01
VISTA A PARTIR DA PRAÇA

ALÇADO DE CONJUNTO
escala 1:1 000

10 200

Praça do Museu

Parque do Museu
Monumento

Narciso Ferreira
Percurso Pedonal / Ciclável Norte

EDIFÍCIO A
RECEÇÃO / LOJA / RESTAURANTE / SERVIÇOS EDUCATIVOS / SALA MULTIUSOS /
EXPOSIÇÃO PERMANENTE / EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

EDIFÍCIO B
GABINETES ADMINISTRATIVOS / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO /
ESTACIONAMENTO (252 lugares)

EDIFÍCIO C
RESERVAS: ÁREA VISITÁVEL / ÁREA DE INVENTÁRIO / ÁREA
DE RESTAURO / CARGAS E DESCARGAS

Percurso Pedonal / Ciclável Sul

Acesso princpal ao recinto

Entrada
autónoma do
restaurante

Entrada
Principal

Cargas/
Descargas

Entrada
edifício B

Entrada canal

Saída canal

Passagem existente entre muros

Rampa de ligação entre a praça
e monumento Narciso Ferreira

Rampa de acesso a praça

Acesso pedonal ao estacionamento

ESQUEMA CONCEPTUAL

ENTRE MUROS
O conceito do projeto passa por entender este lugar como uma sucessão de muros (à semelhança do que se pode observar na
fotografia aérea antiga, relativamente aos terrenos envolventes) que fazem a contenção do terreno e dos volumes edificados,
sendo que os planos do muros apresentam uma dualidade no seu significado e função.

Por um lado, permitem, pela sua função estrutural, criar cotas artificiais diferentes, anteriormente inexistentes, pela realização de
áreas de aterro, sobre as quais se assenta toda a construção, nova e existente.

Mas, por outro lado, esta sequência de planos irregulares proporciona vários percursos distintos, que serpenteiam entre as
construções e que permite fazer a ligação entre todos os edifícios a cotas diferentes, como também estabeler a ligação entre a
vila e o rio.

A operação pretende remover as construções que se consideram mais obsoletas, pelo avançado estado de deterioração e pela
inexistência de uma lógica de organização e métrica estrutural. Deste modo, é feita uma depuração até ao conjunto edificado que
se considera essencial, capaz de albergar o programa e nunca abdicando do carácter predominantemente industrial.

Do ponto de vista urbano, esta proposta valoriza a relação da vila e da população com o rio, incentivando um contacto maior e
constante nesta área, pela criação de espaço exteriores dinamizadores, como a praça e o parque.

FOTOGRAFIA AÉREA
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+82.85
pé direito

var.
pavimento

N

+82.85
pé direito

var.
pavimento

Uma das principais áreas do conjunto industrial, está dividido no
sentido longitudinal, entre uma escala de pé-direito simples e
duplo pé-direito, podendo ser, porém, dividido em dois espaços,
no sentido transversal, pela existência de uma parede estrutural,
de acordo com as necessidades expositivas.
A partir do átrio de entrada na expoisção, percorre-se
primeiramente a zona de pé-direito simples até chegar à zona de
duplo pé-direito, numa circulação igual ao sentido dos ponteiros
do relógio.
Na zona de duplo pé-direito, em que foi demolida uma extensa
área de laje e pilares, que não tinham correspondência com os
pilares do piso superior que suportam a estrutura da cobertura,
propõe-se o reforço exterior dos pilares, num invólucro de betão
para garantir a sua resistência.

+82.85
pé direito

05.50
pavimento

Localiza-se ao lado da Loja/ Livraria, e portanto, próximo da entrada/
saída, permitindo, assim, que as crianças sejam entregues e
recolhidas no mesmo ponto, antes de visitar a exposição e no final.
Para vários efeitos, existe um acesso secundário, através de uma
porta de serviço a Poente, que permite às escolas/ crianças fazerem
visitas a outros espaços do museu, sem interferir com os espaços
da Receção e áreas expositivas, em dias de maior afluência.

+82.85
pé direito

09.00
pavimento

Localizado à saída do museu, é introduzido um duplo pé-
direito, embora mais baixo que a altura do espaço da
Exposição Permanente, fazendo uma gradação de escalas
entre a exposição e o volume de entrada da Receção.
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1 20

+84.10
pé direito

13.40
pavimento

É um espaço com triplo pé-direito, que
permite fazer uma ligação visual entre vários
níveis do edifício das Reservas.
É o ponto de chegada a partir dos edifícios A
e B, estabelecendo um ponto comum entre
os três blocos, anteriormente mais
desconexos.

N
1 20

+82.85
pé direito

05.50
pavimento

Acede-se ao espaço através do Átrio da Exposição
Permanente, podendo o espaço ser organizado
espacialmente de acordo com a estrutura do edifíco e a
atividade que está a decorrer.
A proximidade da Cafetaria/ Restaurante possibilita uma
fácil articulação entre os espaços, para a eventualidade de
ser necessário algum evento que necessite de algum
serviço de catering.
Existe também acesso a uma varanda que se vira para o
rio.

+82.85
pé direito

02.90
pavimento

O novo volume envidraçado da Receção surge como um
objeto que se aglutina ao edifício existente, surgindo um
pouco por oposição, isto é, contrariando o aspeto de
monólito do edificado existente, com um sentido mais
delicado e "hi- tech" do envidraçado.

0 21
N

A
B

C

N

BB'

CC'

AA'

+88.95
pé direito

04.42
pavimento

+88.95
pé direito

09.00
pavimento

+92.88
pé direito

04.55
pavimento

+96.67
pé direito

04.45
pavimento

+82.85
pé direito

09.00
pavimento

Está distribuído em três piso, com uma geometria que se delimita
entre muros de contenção: a Este, que cerra o lote para a Avenida; e
a Oeste, que contem o limite exterior do volume do edifíco B.
A cota inferior do estacionamento está acima da cota mínima dos
edifícios existentes (de acordo com o PDM).
São disponibilizados 252 lugares automóveis, estando os lugares
que são reservados a pessoas de mobilidade reduzida localizados
próximo dos elevadores do edifício B.

+96.62
pavimento

+84.10
pé direito

13.40
pavimento

+82.85
pé direito

var.
pavimento

Está integrado no edifício do museu, podendo o acesso ser feito
através da receção do museu, ou de forma autónoma, a partir
da nova praça, visto ter como função servir o Teatro Narciso
Ferreira.
Com recurso a painéis dobráveis KLEIN, é possível tornar o
restaurante totalmente independente relativamente às restantes
áeas do museu, podendo funcionar em horários diferentes.
Existe uma zona de recorte na laje do piso superior, que permite
retirar um pilar, que anteriormente, existia ampliando mais o
espaço e tornando-o mais versátil.
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8. -
Exposição Permanente
4 400,00 m2 (2 512,00m2 + 1 888,00m2)
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C

C'

8. - Exposição Permanente
4 400,00 m2

4. - Serviços Educativos
140,00 m2

2. - Loja/ Livraria
150,55 m2

2. -
Loja/ Livraria
150,55 m2

3. -
Restaurante/
Cafetaria
319,50 m2

5. -
Sala
Multiusos
197,60 m2

PLANTA PISO 00
A - RECEÇÃO / LOJA / RESTAURANTE / SERVIÇOS EDUCATIVOS / SALA MULTIUSOS / EXPOSIÇÃO
PERMANENTE
B - ESTACIONAMENTO (86 lugares)
C - ÁTRIO DAS RESERVAS
escala 1:600

16. - Átrio do edifício das reservas
387,00 m2

PLANTA PISO 01
C - RESERVAS (ÁREA VISITÁVEL)
escala 1:600

5. - Sala Multiusos
197,60 m2

1. - Receção
165,40 m2

C
C

'
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PLANTA PISO 01
A - EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA / EXPOSIÇÃO PERMANENTE / ÁREA TÉCNICA
escala 1:600

PLANTA PISO 00.2 / 01
B - ESTACIONAMENTO (83 + 83 lugares)
escala 1:1200

PLANTA PISO 02
B - GABINETES ADMINISTRATIVOS / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
escala 1:600

PLANTA PISO 03
C - RESERVAS (ÁREA DE RESTAURO / CARGAS E DESCARGAS)
escala 1:600

PLANTA PISO 02
C - RESERVAS (ÁREA DE INVENTÁRIO)
escala 1:600

C
C

'

B
B

'

B
'

B
B

'
B

AA'

7. -
Exposição Temporária
2 397,00 m2 (835,00m2 + 1 562,00m2)

15. -
Área Visitável
1 518,00 m2

14. -
Área de Inventário
1 318,00 m2

13. -
Área de Restauro / Cargas e Descargas)
1 164,00 m2

4. -
Serviços/ Educativos
140,00 m2

11.1. - Estacionamento
9 228,00 m2

10. -
Centro de Documentação
994,45 m2

9. -
Gabinetes Administrativos
177,70 m2

1. -
Receção
165,40 m2

Praça do
Museu

6. -
Instalação Sanitária
37,85 m2

12. -
Instalação Sanitária
12,70 m2

11.2. - PISO 00.2 - 83 lugares

11.3. - PISO 01 - 83 lugares

Acesso de serviço

Acesso de serviço

Entrada autónoma
do restaurante

Parque do
Museu

3.1. -
Área serviço restaurante
23,45 m2

19. -
Pátio serviço
337,90 m2

16. -
Átrio Reservas
387,00 m2

P 03P 02

FOTOMONTAGEM 02
A - EXPOSIÇÃO PERMANENTE

Entrada
Principal

17. -
Átrio Entrada
Expo Permanente
125,60 m2

18. -
Átrio de
saída
134,20 m2

Acesso área técnica

3. - Restaurante/ Cafetaria
319,50 m2

Rampa de
acesso

Passagem
existente
entre muros

Passagem
pedonal e
ciclável

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada (cargas e
descargas)
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Bloco A - cota do piso 0
Exposição Permanente

+82.85

Bloco A - cota do piso 1
Exposição Temporária

+88.95

Bloco B - cota do piso 1
Administração/ Centro Documentação

+94.46

+88.95

+82.85

+96.23

+89.90

+94.46

+86.65

+83.40
+85.80

+89.05

cota de referência
+82.85

Bloco C - cota do piso 1
Sala de Reservas (área visitável)

+88.47

Bloco C - cota do piso 2
Sala de Reservas

+92.88

Bloco C - cota do piso 3
Sala de Reservas_cargas e descargas

+96.67

3,5 70

+88.47

+84.10

+92.88

+96.67

+101.43

Bloco B - cota do piso 00.2
Estacionamento

+86.65

Bloco A - cota do máxima
+96.23

Bloco B - cota do máxima
+101.51

+85.90

Bloco C - cota de platibanda
+101.33
Bloco C - cota máxima
+103.33 +103.33

Passagem pedonal/ciclável
+85.20

Bloco A - cota do piso 0
Exposição Permanente

+82.85

Bloco A - cota do piso 1
Exposição Temporária

+88.95

Bloco A - cota do máxima
+96.23

0 73,5 0 73,5

0 73,50 53,5

0 1,40,7

+88.95

+82.85

+96.23

+82.85
+85.25

+87.10

+82.85

+85.25

+87.10

Bloco A - cota do piso 0
Exposição Permanente

+82.85

Bloco A - cota do piso 1
Exposição Temporária

+88.95

Bloco A - cota do máxima
+96.23

Bloco A - cota do terraço técnico
+93.92

+78.61

+93.37

+97.42

+101.13

PISO 1
FIRST FLOOR

EXPOSIÇÃO
TEMPORÁRIA

TEMPORARY EXHIBITION

PISO 0
FIRST FLOOR

EXPOSIÇÃO
PERMANENTE

PERMANENT EXHIBITION

ELEVADORES
ELEVATORS

SERVIÇO
EDUCATIVO
EDUCATIONAL SERVICE

INSTALAÇÃO
SANITÁRIAS

RESTROOMS

RESTAURANTE
RESTAURANT

PISO 0
FIRST FLOOR

ELEVADORES
ELEVATORS

INSTALAÇÃO
SANITÁRIAS
RESTROOMS

RESTAURANTE
RESTAURANT

PISO 0
FIRST FLOOR

EXPOSIÇÃO
PERMANENTE

PERMANENT EXHIBITION

SERVIÇO
EDUCATIVO
EDUCATIONAL SERVICE

P 02
FERRAGENS JNF
Cabines fenólicos (Instalações
Sanitárias) - sistema modular

1- SUPORTE SUPERIOR TUBO -
mod.SM.011
2- SUPORTE SUPERIOR PAINEL -
mod.SM.012.90
3- SUPORTE LATERAL PAINEL-
mod.SM.004
4- PUXADOR - mod.SM.020
5- DOBRADIÇA - mod.SM.002
6- BASE - mod.SM.005.A

GEZE
Sistema de

ventilação natural
elétrica - E 350 N

P 04
NaturAL Line 401-
Platibanda executada
com sistema de
painéis com fixação
por suspensão.

5

4

2
1

3

6

PLANTA

CS - COELHO DA SILVA
Sistema de cobertura em telha
cerâmica, modelo PLASMA

CS - COELHO DA SILVA
Sistema de cobertura em telha
cerâmica, modelo PLASMA

Estrutura da cobertura
em asna de madeira

KLEIN
Sistema de portas dobráveis,
modelo KP 100 S

MARGRÉS - KERLITE
Revestimento de escada com

pavimento cerâmico, Subway - Clay

Estrutura existente

Isolamento térmico

Frechal

Guarda de proteção

Sistema de
climatização

Caleira de águas pluviais

Caleira

Estore de rolo

Estore exterior
para controlo de
luminusidade

Caleira de águas pluviais

Sistema de isolamento térmico, ETIC

Painel duplo de gesso cartonado

Guarda-pó

Isolamento térmico

Passadiço metálico em grelha
para acesso e manutenção da
cobertura da Loja / Livraria

Rufo em zinco

Acesso de serviço

Estrutura metálica
da cobertura: IPE

Teto em painel duplo
de gesso cartonado

Laje de cobertura aligeirada

Isolamento térmico

5

4
3

6

P 01
KERLITE
Pavimentos interiores

SUBWAY CLAY - 90 X 90, 11,5mm esp.
A - Receção / Restaurante / Átrios / I.S.
B - Átrios / Instalações Sanitárias
C - Átrio da Reservas

SUBWAY CLAY - Degrau espessurado 30 X 60
A - Escadas
C - Escadas

ALÇADO

( NOTA: Ver corte construtivo para detalhes construtivos das marcas: CS - COELHO DA SILVA, KLEIN, GEZE )

P 03
AGB - ARTECH PLANA
Janela com dobradiças
ocultas, composta por
duas folhas: uma oscilo-
batente e outra de abrir.

PLANTA

ALÇADO

CORTEALÇADO

Perfil metálico

Perfil metálico

Painel Alucobond

Sistema de fixação

Argamassa de
assentamento

Betonilha de
enchimento

MARGRÉS - KERLITE
Pavimento interior cerâmico,
Subway - Clay, 90 X 90

Isolamento
térmico

Filme de
impermeabilização

RES
TAU
RANTE

RE
CE
ÇÃO Exposição Permanente

Exposição Temporária

CORTE LONGITUDINAL AA'
A - RECEÇÃO / EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA / EXPOSIÇÃO PERMANENTE
escala 1:350

ALÇADO EDIFÍCIO A
A PARTIR DA PRAÇA
escala 1:350

CORTE TRANSVERSAL BB'
A - RECEÇÃO / EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA / EXPOSIÇÃO PERMANENTE
B - ESTACIONAMENTO / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
escala 1:350

CORTE TRANSVERSAL CC'
C - RESERVAS
escala 1:350

ALÇADO EDIFÍCIO C
RESERVAS
escala 1:350

CORTE CONSTRUTIVO AA'
A - RECEÇÃO / EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA / ÁTRIO DE SAÍDA EXPOSIÇÃO PERMANENTE
escala 1:70

y2y1 y3y1 y4 y7y5y3y2 y6 y8

x16 x14x15x20x22 x19 x8 x2x7 x3 x1x17 x11x21 x6 x4x9x12x13x18 x10 x5

y1 y4 y7y5y3y2 y6 y8

x20x22 x19 x17x21 x18

y9y6 y7 y8 y11y10y1 y2 y4 y5y3y9y6 y7 y8 y11y10y1 y2 y4 y5y3

Área visitável

Átrio das reservas

Área de restauro

Área de inventário

Átrio de Saída das exposições

Zona pedonal / ciclável

Exposição PermanenteÁtrio saída exposiçõesReceção

P 04

Elevadores / Instalações sanitáriasReceção

PATROCINADORES_DETALHES CONSTRUTIVOS

LOVE / MARGRÉS ALUCOBONDSÁ CASTRO

P 04

Exposição Temporária

Exposição Temporária



EDIFÍCIO A AU = 4 350,00 m2

800,00 m27. Exposição Temporária
-7.1. Área permanente

7.2. Área de expansão

3 000,00 m28. Exposição Permanente
8.1. Duplo pé-direito

8.2. Pé-direito simples

1. Receção

2. Loja / Livraria

5. Sala Multiusos

4. Serviços Educativos

3. Cafetaria / Restaurante

3.1. Área de serviço (restaurante)

150,00 m2

200,00 m2

100,00 m2

70,00 m2

AU = 7 488,40 m2

2 397,00 m2

1 562,00 m2

835,00 m2

4 400,00 m2

2 512,00 m2

1 888,00 m2

( 319,50 m2 )

140,00 m2

197,60 m2

150,55 m2

165,40 m2

-

-

-

-

( 70 px )

30,00 m26. Instalações Sanitárias 37,85 m2

( 23,45 m2 )

EDIFÍCIO B AU = 1 150,00 m2 AU = 1 118,85 m2

9. Gabinetes Administrativos

10. Centro de Documentação

12. Instalações Sanitárias

11. Estacionamento ( 250 lugares )

1 000,00 m2

150,00 m2

( 252 lugares )

12,70 m2

994,45,00 m2

177,70 m2

11.1. Piso 00

11.2. Piso 00.5

86 lugares

83 lugares

-

-

11.3. Piso 01 83 lugares

-

EDIFÍCIO C AU = 4 000,00 m2 AU = 4 387,00 m2

13. Reservas (área restauro)

14. Reservas (área inventário)

16. Átrio do edifício das Reservas 387,00 m2

1 518,00 m2

1 318,00 m2

1 164,00 m2

-

15. Reservas (área visitável)

-

-

-

TOTAL ÁREA ÚTIL AU = 9 500,00 m2 AU = 12 994,25m2

-

ESPAÇOS ADICIONAIS AU = aaa,00 m2

17. Átrio de Entrada - Expo permanente 125,60 m2-

18. Átrio de Saída das exposições 134,20 m2-

19. Pátio de serviço - área de restauro 337,90 m2-

Energia Solar

Ventilação natural

Energia hídrica

Equipamento de climatização

4|4CONCURSO DE
ARQUITETURA
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N

BB'

CC'

AA'

Na zona de duplo pé-direito da Exposição Permanente, em que
foi demolida uma extensa área de laje e pilares, que não tinham
correspondência com os pilares do piso superior que suportam
a estrutura da cobertura. Para assegurar a resistência do
edificado, propõe-se o reforço exterior dos pilares do nível
térreo, num invólucro de betão para garantir a sua resistência.

Passagem pedonal / ciclável permite aceder à área norte
da zona de intervenção, passando de baixo do edifício das
Reservas e subindo através de um percurso entre muros,
existente.

Situado no piso superior, desenvolve-se no sentido
longitudinal da nave industrial. O acesso é feito a partir da

Receção, sendo que à medida que se vai avançado ao
longo da exposição, o retorno, ou a saída, é feito através

das rampas propostas.
Existe também a possibilidade de se dividir a área

expositiva em duas partes, de modo a otimizar o espaço,
apresentar exposições temporárias diferentes em

simultâneo, ou para efeitos dde manutenção, sendo que a
divisão do espaço é feito com recurso a painéis dobráveis

da KLEIN.

É a partir deste espaço, de acesso reservado, que se
acede ao terraço técnico, na cobertura, onde estão

localizados os equipamentos das energias: Painéis Solares,
UTA's, Baterias, etc.

O novo volume envidraçado da Receção surge como um
objeto que se aglutina ao edifício existente, surgindo um

pouco por oposição, isto é, contrariando o aspeto de
monólito do existente, com um sentido mais delicado e "hi-

tech" do envidraçado.

Propõe-se a captação de energia solar, através de painíes
fotovoltaicos, colocados sobre a cobertura do edificio A, de

maneira a promover uma maior sustentailidade deste
espaço cultural.

O acesso automóvel ao estacionamento é feito no lado
mais a Nascente da área de intervenção, junto à entrada

facilitando o acesso direto e minimizando o impacto visual
na nova área proposta, predominantemente pedonal.

Do lado nascente da margem, pertencente à freguesia
de Oliveira São Mateus, pode-se aceder à ponte através

de uma percurso existente, ao longo de um muro
existente, ou através de uma nova passagem rampeada,

pelo cunhal do mesmo muro.

Execução de platibanda aplicando o sistema de painéis
Alucobond, naturAL Line, com fixação a estrutura metálica
por suspensão.

Ocupa grande parte da nave industrial, podendo ser
dividido em dois espaços, no sentido nascente/ poente,

pela existência de uma parede estrutural, e integrando
duas escalas diferentes pela divisão no sentido norte/ sul,

com pé-direito duplo e simpes.

O edifício das Reservas é desenvolvido em quatro níveis
diferentes, articulados entre si através de rampas e
elevadores. No ponto mais baixo, está localizado o átrio
das reservas, que dá acesso ao piso seguinte, destinado a
área de reservas visitável. Nos dois pisos superiores,
encontramos a área de inventário e, por último, a área de
restauro e cargas / descargas.

Aproveitando o sentido funcional deste tipo de cobertura,
estando as janelas orientadas a Norte, pela luz

predominantemente homogénea, a estrutura enaltece o
ambiente industrial que se quer promover na proposta.

A nova praça do museu assume um papel centralizador,
estabelecendo uma ligação direta entre o monumento  a

Narciso Ferreira, o Museu e o novo parque através de uma
rampa.

Integrado no edifício do museu, o acesso faz-se através da
receção do museu, ou de forma autónoma, a partir da

nova praça, visto ter como função servir o Teatro Narciso
Ferreira. Com recurso a painéis dobráveis KLEIN, é possível

autonomizar o restaurante relativamente às restantes áeas
do museu, podendo funcionar em horários totalmente

independentes.

A partir da cota praça, é possível aceder ao
estacionamento, através de vãos / túneis que penetram os
muros de contenção, servindo simultaneamente de saídas

de emergência.

O estacionamento proposto é totalmente subterrâneo,
distribuído ao longo de três pisos e encaixado entre muros
de contenção, que fazem a delimitação a nascente da área

de intervenção e que contêm o lado poente do edifício B
gabinetes e centro de documentação).

É salvaguardado que a cota inferior do estacionamento não
seja menor que a cota mais baixa existente.

Entrada
Ediífico B

As áreas técnicas dos edifícios encontram-se
maioritariamente em terraços técnicos das coberturas, com
exceção ao edifício C, estando localizado no pátio a Norte.

Localizado à saída do museu, é introduzido um duplo pé-
direito, embora mais baixo que a altura do espaço da

Exposição Permanente, fazendo uma gradação de escalas
entre a exposição e o volume de entrada da Receção.

Estes novos elementos estabelecem a ligação entre o piso
inferior e superior dos espaços expositivos do edifício A,

promovendo um sentido deambulante ao longo da nave.

Cargas e
Descargas

Estacionamento
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Na zona sul da área de intervenção, mantém-
se a ligação ao nível superior de entrada no

recinto, possibilitando uma circulação ao longo
de todo o perímetro do recinto.
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A- PISO 00

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Chega-se ao piso superior através da escada da Receção ou dos elevadores, percorrendo a área expositiva num
sentido longitudinal. É permitido que a área expositiva ocupe a totalidade do piso ou que seja reduzido, de acordo
com as necessidades expositivas, pelo uso de painéis dobráveis.
O regresso ao nível inferior é feito descendo as rampas que dão a espreitar a Exposição Permanente, chegando a um
átrio de saída comum a ambas as exposições.

EXPOSIÇÃO PERMANENTE
A partir do átrio de entrada na expoisção, percorre-se primeiramente a zona de pé-direito simples até chegar à zona
de duplo pé-direito, numa circulação igual ao sentido dos ponteiros do relógio.
Este espçao também permite que se ocupe a totalidade do piso ou que seja reduzido, de acordo com as
neccessidades expositivas, fazendo a divisão pela parede estrutural que atravessa o espaço.

RESERVAS (ÁREA VISITÁVEL)
Embora haja acesso direto ao Átrio das Reservas a partir do exterior, a circulação faz-se a partir da área de Exposição
Permanente mantendo novamente o mesmo sentido de orientação.

A- PISO 01

C- PISO 00 + 01

É proposto uma ligação subterrânea entre os três blocos, por
forma a criar uma circulação que, por um lado assegura uma
proteção do exterior e por outro lado, favorece uma articulação
melhorada entre o conjunto edificado.

QUADRO DE ÁREAS REFERÊNCIA PROPOSTA

Estrutura existente

Percurso Pedonal / Ciclável Norte

7. - Exposição Temporária

Área técnica_acesso à cobertura

1. - Receção

Energia Solar

Acesso automóvel ao estacionamento

Ponte Pedonal / Ciclável Sul

Sistema Alucobond

8. - Exposição Permanente

13 - 16. - Reservas

Estrutura existente

Praça do Museu

3. - Cafetaria / Restaurante

Acessos pedonal ao estacionamento

11. - Estacionamento

Área técnica_terraço

2. - Loja / Livraria

Rampas

FOTOMONTAGEM 03
C - ÁTRIO DAS RESERVAS

Praça do Museu

Parque do Museu

AXONOMETRIA
A - RECEÇÃO / LOJA / RESTAURANTE / SERVIÇOS EDUCATIVOS
escala 1:1 100

Acesso pedonal

Entrada
canal

Saída
canal

ORGANOGRAMA ESPACIAL

ESQUEMA ENERGIA

ESQUEMA DE CIRCULAÇÃO EXPOSITIVA

Ligação entre edifícios


