
- Designação: Estaleiros Navais Hugo Parry & Son

- Tipo: Indústrias Naval

- Época de Construção: A primeira fase de construção, compreende o edificado com maior comprimento que faz frente ao Rio Tejo, construído em 1838, enquanto que

o sucessivo construído de anexos se vai edificando após essa data, de uma forma descaracterizada. Actualmente, o primeiro edifício que data de 1860, carece de

manutenção. O restante construído encontra-se em grande parte destruído por demolições sucessivas.

- Enquadramento: A Norte fica a Rua do Ginjal e o Rio Tejo, a Sul, a Arriba Fóssil, a Oeste e Este, o Estaleiro é delimitador por edificado fabril.

- Contexto: Projectar com o Lugar Área de Estudo: 6,26ha Área de Intervenção – 7 407m2

- Temática Conceptual: explorar o tema de espírito do Lugar, no processo projectual de reabilitação e requalificação e o seu contributo para a geração de um novo

imaginários, associado à re(criação) de espaços e de uma nova história. Será também importante entender a relevância histórica, social e identitária para a

manutenção e atribuição de novos usos a pré-existências do edificado industrial, assim como, para a demolição de áreas construídas desprovidas de valor patrimonial.
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PAINEIS SÍNTESE: ESCALA TERRITORIAL – ESTRATÉGIA

- Criação de um eixo diagonal resultante do redesenho do antigo caminho que as embarcações tomavam para entrar nos estaleiros, vindos do rio.

- Requalificação do percursos urbano ribeirinho, composto por um grande espaço publico pedonal e clicável, associado a espaços de comércio e a este pólo

cultural, a Escola de Artes Cénicas do Ginjal.

- Criação de quatro pólos essenciais, o edifício restaurado A, para APRENDER/ EDUCAR; o edifício B, DIVULGAR/PARTILHAR, o construído C, para LAZER/

CONVIVER e o edifício D, para CONTEMPLAR /EXPOR.

- No exterior, foram desenhados essencialmente dois espaços distintos. Uma Praça mineral, aberta para o Tejo e que rompe com a frente construída, gerando

um convite amplo à participação humana e também à apresentação de performances cénicas e teatrais. Por outro lado, anexo a esta Praça, um Pátio menos

público, mais reservado e intimo, pontuado com elementos vegetais e associado a uma esplanada mais recatada da anterior Praça.

Maquete do Edificado Proposto

Escala Urbana

Projecto Urbano | Territorial proposto pela CMA associado à minha proposta

Escala Urbana ! 1:1000

Projecto Urbano Territorial Existente

Escala Urbana | 1:1000

Esquiços de Análise Fenomenológica do Lugar

Escala Urbana

Maquete do Edificado Existente

Escala Urbana
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PAINEIS SÍNTESE: ESCALA URBANA – ESTUDO PRÉVIO

Corte CD

Escala 1:200

Fotomontagem do percurso ribeirinho

Escala Urbana

Conduzida pelas memórias do Ginjal, proponho uma Escola de Artes Cénicas, com uma vertente prática e outra teórica, em que, este edifício

hoje restaurado, constituísse motor de APRENDIZAGEM. Para apoiar este núcleo, é proposto um edifício de DIVULGAÇÃO, com uma sala de

espectáculos interior. Também foi desenvolvida uma área de CONVÍVIO e de LAZER, associada a um bar/restaurante com esplanada,

directamente relacionada com o Pátio dos Artistas. Sobre os edifícios de divulgação e de lazer, pousa um quarto, para EXPOSIÇÃO dos

trabalhos desenvolvidos pelos alunos, como para ter acesso a uma vista privilegiada de Lisboa.

Promove-se a requalificação do percurso urbano ribeirinho, composto por um grande espaço público pedonal e clicável, associado a espaços

de comércio e a este pólo cultural, a Escola de Artes Cénicas do Ginjal. No exterior, foram desenhados essencialmente dois espaços distintos.

Uma Praça mineral, aberta para o Tejo e que rompe com a frente construída, gerando um convite amplo à participação humana e também à

apresentação de performances cénicas e teatrais. Por outro lado, anexo a esta Praça, um Pátio menos público, mais reservado e íntimo,

pontuado com elementos vegetais, associado a uma área de esplanadas, sendo uma zona mais recatada.

EDIFÍCIO A: EDUCAR/APRENDER/INVESTIGAR

Estas valências educativas, serão veiculadas na reabilitação do estaleiro em ruína (1838). No piso inferior, as grandes naves, deram lugar a

uma oficina/atelier prático, assim como, a sua compartição veio gerar várias salas administrativas e de secretariado. As antigas caixilharias de

vãos, foram agora substituídos por novos, assim como o antigo chão de betão, deu lugar a uma superfície em soalho de afizélia, numa

tonalidade em castanho avermelhado, criando um ambiente mais confortável. No piso superior, que anteriormente se encontrava muito

compartimentado, dá-se agora espaço a dois ambientes distintos. Estas áreas serão os ateliers teóricos, com respectivos compartimentos de

apoio. Era importante que as valências teóricas e práticas estivessem próximas a nível espacial para que as acções fluíssem naturalmente num

âmbito académico, uma relação justa entre a teoria e a prática.

Corte AB

Escala 1:200

Planta 1.7m

Escala 1:200

Planta 7.5m

Escala 1:200
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Corte LM

Escala 1:200

Corte GH

Escala 1:200

Planta 11.5m

Escala 1:200

Maquetes de Trabalho

Escala Urbana e Arquitectónica
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EDIFÍCIO B: DIVULGAR/PARTILHAR

No que concerne a este edifício, todo ele se gera em torno, da área motor, a sala de espectáculos. Em termos conceptuais o

gesto de criação desde edifício foi gerado num movimento contínuo que se desenrolava da concha de betão e se prolongaria até

encontrar a superfície plana. E neste desenrolar, o edifício toma também a sua materialidade, o betão.

No prosseguir do acto de projectar, seria interessante e óbvio a vontade de fazer este edifício estabelecer uma relação directa

com a cidade de Lisboa. Um edifício cujo cenário podia ser a cidade e que esta fosse convidada a entrar e a participar dos

espectáculos e da experiencia sensitiva do observador. Deste modo, é aberta um grande envidraçado ao fundo do palco,

materializando-se essa intenção. É deste modo, que num volume paralelepipédico de betão, se desenvolvem no seu interior

todas as actividades criativas e artísticas, que este material sólido e bruto, parece querer ocultar, estimulando a entrada e a

descoberta.

EDIFÍCIO C: LAZER / CONVIVER / CONSUMIR

No decorrer da actividade escolar e com a apresentação de performances neste espaço de Indústrias Criativas, seria

imprescindível uma área dedicada ao lazer e ao convívio. Será um edifício com espaços amplos de carácter público, apoiados por

um bar/restaurante e uma esplanada. Esta, estará directamente relacionada com o Pátio dos Artistas, um dispositivo urbano

público, de carácter mais interior e íntimo, de modo que o usufruto deste espaço exterior seja atingido em sossego. No nível

superior deste edifício, na criação de duplo pé direito, mantêm-se as relações visuais que se pretendiam criar numa área de

convívio. Cria-se também uma zona de reunião para jogos, pesquisa ou trabalho.

EDIFÍCIO D: EXPOR/CONTEMPLAR

Pretende-se o usufruto de todo este património natural e edificado através da criação de um edifício-ponte, o qual servirá para se

exporem os processos de trabalho dos alunos, com o intuito de divulgar de um modo directo, o trabalho realizado na escola de

artes cénicas, no sentido de partilhar as suas inquietações, ideias e propostas.

Este edifício é constituído estruturalmente por metal, assim como o revestimento. Este paralelepípedo metálico, difere dos corpos

que o suportam em materialidade, pelo que o edificado de betão, pesado e sólido que se destaca da falésia, é a base estável

para suportar um edifício leve, que se libertasse do chão para que desse espaço liberto pudessem acontecer actividades,

apresentações e performances.Este construído criará interessantes oportunidades de vista para a Praça, assim como para o rio

Tejo e para a cidade de Lisboa, sendo um edifício-miradouro de interesse.
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Fotomontagem da Praça Tejo

Escala Urbana | Arquitectónica

Planta 1.7m

Escala 1:100

Planta 7.5m

Escala 1:100

Fachada | Corte NO

Escala Urbana | Arquitectónica

Corte GH

Escala 1:100

Corte EF

Escala 1:100
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Corte IJ

Escala 1:100

Corte LM

Escala 1:100

Fotomontagem do Pátio dos Artistas

Escala Arquitectónica

Planta 11.5m

Escala 1:100

Esquiços Conceptuais e da Sala de Espectáculos

Escala Urbana | Arquitectónica

Corte RS

Escala Urbana | Arquitectónica
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Fotomontagem do Percurso Ribeirinho

Escala Arquitectónica

Corte CD

Escala 1:50

Corte | Detalhe

Escala 1:10

Corte do Edifício EDUCAR

Escala 1:50

Corte TU | Detalhe

Escala 1:10

Fotomontagem da Praça Tejo

Escala Urbana
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PAINEIS SÍNTESE: ESCALA ARQUITECTÓNICA – PROJECTO DE EXECUÇÃO
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