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Introdução 

As cidades necessitam de promover a sua identidade, de se afirmarem e 

diferenciarem numa rede urbana cada vez mais competitiva. Neste contexto 

assume-se uma importância crescente de renovação da cidades, tendendo a 

elevá-las ao seu expoente máximo, levando a retirar e aprofundar toda a sua 

complexidade histórica de forma a transforma-la numa atração cultural suscetível 

de ser apreciada e procurada pelos variados tipos de nichos. 

A cidade de Guimarães é empiricamente histórica, tendo-se já 

estabelecido turisticamente nos mapas nacionais e internacionais devendo 

continuar a existir um cuidado extremo na área de intervenção e 

contextualização, com coesão entre os elementos na extensão do território a 

operar. No âmbito do Concurso de Ideias proposto pela Câmara Municipal de 

Guimarães, decidimos apresentar uma proposta numa área da cidade que 

consideramos de relevante interesse histórico e cultural, onde achamos que a 

intervenção seria essencial para definir e ampliar limites de centralidade na área 

turística da cidade de Guimarães. Como vimaranenses acreditamos que a nossa 

cidade tem uma beleza inigualável, e acreditamos que o seu potencial ainda não 

se esgotou.  

Durante o processo criativo e analisando o território vimaranense, 

decidimos protagonizar a Zona de Couros devido à sua riqueza histórica, com 

carácter e elementos suscetíveis de serem apreciados pelos nossos turistas e 

munícipes, implementando um plano de melhoria urbanística, de forma a ser 

clarificada a história desta zona que tanta riqueza deu à nossa cidade e também 

ao nosso País em certos tempos da nossa história. 

Assim sendo, propomos analisar a Zona de Couros e as suas 

potencialidades, seguindo-se a apresentação da ideia bem como ilustrar a 

mesma a partir de imagens seguindo-se o respetivo orçamento estimativo. Assim 

sendo concorremos ao estágio (3) intervenção, delineado no regulamento 

deste concurso .  

  



 

 



 

 

A cidade de Guimarães 

A cidade de Guimarães combina de forma harmoniosa e única a memória 

e a tradição com o cosmopolitismo e a contemporaneidade e tem-se assumido 

como um território com elevada carga turística, constituindo um bom exemplo de 

conservação do património urbano português. Guimarães respira turismo e esta 

é uma das atividades que constitui também uma forma de preservar o património 

cultural, estando esta cidade indissociavelmente ligada à ideia de “berço da 

nacionalidade”, designada de Património da Humanidade, atribuída pela 

U.N.E.S.C.O. em 2001 e denominada Capital Europeia da Cultura em 2012 o 

que a fez desenvolver novas infraestruturas, requalificar símbolos vimaranenses 

e implementar um programa de animação turística crescentemente diversificado.  

O Centro Histórico de Guimarães é constituído pelas freguesias de 

Oliveira do Castelo, São Sebastião e S. Paio. Sob o ponto de vista da gestão do 

edificado patrimonial, divide-se em duas zonas: a zona intramuros, classificada 

pela UNESCO como património da humanidade em 2001, que representa uma 

área territorial de 16 hectares e a zona tampão que ocupa 98 hectares do 

território da cidade. 
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Legenda ---- Limite da Zona Intramuros; 

 ----Limite da Zona Tampão 

Figura 1 – Localização do núcleo histórico 

de Guimarães . 

 



 

 

Zona de Couros 

A zona que optamos intervir é a Zona de Couros que se situa na área 

adjacente à classificada pela UNESCO, isto é, na zona tampão, fazendo ainda 

parte do centro da cidade e  onde em tempos  se situava a industria de produção 

de curtumes.  Esta zona desde a década de sessenta que se encontrava ao 

abandono, e foi intervencionada, tendo em vista a sua recuperação, conjugando 

elementos tradicionais e contemporâneos.  Embora tenha havido uma 

intervenção nesta área, achamos que não está divulgada e caracterizada o 

suficiente para ser procurada em massa, tanto localmente, como turisticamente, 

tendo um potencial histórico e cultural nacional, podendo ser fonte de 

transmissão de conhecimento para diversos nichos. 

A atividade do couro já é antiga em Guimarães, desenvolve-se desde a 

Idade Média, mas foi sobretudo no séc. XIX e na primeira metade do séc. XX 

que se evidenciou e desenvolveu a atividade económica neste setor, junto ao rio 

que atravessa a cidade de Guimarães e que ainda atualmente permanecem 

grande parte dos vestígios da manufatura das peles, tendo posteriormente esta 

atividade entrado em declínio, devido à conjuntura económica internacional que 

desenvolveu tecnologicamente e a Industria das peles nesta cidade permaneceu 

com o seu trabalho manufaturado, com morosos processos de transformação 

das peles, o que fez com que não acompanhassem a progressão internacional.  

No que aparenta ser um ponto negativo vimaranense, o não 

acompanhamento da progressão tecnológica, atualmente é um ponto a favor, 

pois deixou-nos um espaço onde é possível vislumbrar as condições de trabalho 

num primitivo parque industrial, existindo vários registos fotográficos, estudos 

dos processos de transformação das peles, podendo todos estes elementos 

serem conjugados e fazerem parte da “Zona de Couros”, tornando-a um percurso 

de conhecimentos e tradições, numa experiência de memorias, fazendo desta 

zona, um dos pontos imprescindíveis de visita na cidade de Guimarães, 

transportando do pais para o mundo um pouco da nossa tão importante história 

industrial.  

  



 

 

Turismo 

O turismo faz parte da nossa cidade e do nosso país, mas não podemos 

caracteriza-lo apenas como uma atividade económica, pois carrega simbologias, 

representações, historicidade, tradições, valores sociais iminentemente 

representados, devendo assim preservar as caraterísticas dos locais e fomenta-

los turisticamente, sendo um vetor de desenvolvimento local, podendo construir 

a cidade, reconstruindo-a sempre sem dissociar o turismo da educação, da 

geografia da gestão socio espacial e do planeamento participativo do 

desenvolvimento local, articulando diversas áreas sem perder identidade e 

relevar os pontos de interesse existentes no meio. 

Salientamos o facto de Guimarães já incluir na sua identidade a 

importância do turismo cultural, gerindo o seu património como catalisador do 

rejuvenescimento de Guimarães sem prejudicar a sua identidade local, 

preservando seja um Monumento de Arquitetura civil, religiosa, industrial, militar 

ruínas, esculturas, pintura, sítios históricos, arqueológicos e científicos 

Instituições e Estabelecimentos de pesquisa e lazer Museus, bibliotecas, 

Institutos históricos e geográficos, Centros de Ciência Viva, Tradições e 

Manifestações Culturais Festas, Comemorações, Atividades religiosas, culturais, 

populares e folclóricas, comemorações cívicas, gastronomia típica, feiras e 

mercados, Edifícios para Arqueologia Industrial Eventos e Acontecimentos 

Programados Feiras, Congressos e Convenções, Eventos desportivos, 

artísticos, culturais, sociais, religiosos, gastronómicos e musicais, garantido o 

carácter de autenticidade local, maximizando a longo prazo a sustentabilidade 

do turismo cultural local. 

  



 

 

Museus 

As atrações culturais estão a tornar-se componentes principais dos 

destinos turísticos, existindo assim uma relação entre os locais patrimoniais e os 

museus. Os turistas procuram cada vez mais com a evolução do ser enquanto 

maximizador da sua cultura individual, atrações culturais, esperando assim 

experimentar o património, tendendo a transformar-se as atracões culturais em 

atrações turísticas, assumindo a cultura cada vez mais como uma forma de lazer, 

como uma opção de ocupação de tempos livres, à disposição de uma sociedade 

mais instruída e com mais rendimento disponível. Presencia-se uma consciência 

mais generalizada da relevância da cultura como fator de desenvolvimento das 

sociedades. O turismo assume um papel associado à transformação, ao 

desenvolvimento e responsabilidade de gerir o património cultural e do impacto 

resultante da sua visitação.  

Na atualidade, os turistas representam uma porção relevante das visitas 

aos museus, tornando-se em alguns casos uma percentagem expressiva do seu 

público, não podendo ficar indiferente à forma como potenciar a sua atratividade 

junto do público, mas também se se pretende afirmar como equipamento de 

lazer.  

Consciente da relação entre o turismo e os museus devido aos seus 

objetivos comuns e benefícios mútuos que poderão ser alcançados, com reflexos 

positivos junto das comunidades locais chegamos à conclusão que a 

sustentabilidade cultural depende da proteção dos recursos ambientais, 

patrimoniais e culturais de cada região e que a importância de planear o turismo 

com base nos recursos culturais e naturais do território, a necessidade de 

cooperação entre os agentes dos vários domínios, a emergência de novos 

consumos turísticos e a inovação na gestão dos espaços museológicos, 

contribuem para um ambiente favorável para a elaboração e desenvolvimento 

de projetos turísticos, que podem conceber condições para a inovação e 

diversificação dos produtos turísticos e dos destinos locais a visitar, respondendo 

às novas necessidades do mercado turístico 

  



 

 

Análise SWOT 

A formulação de uma estratégia de recuperação turística e reconversão 

social urbana para a Zona de Couros pressupõe um conhecimento estratégico 

ao nível da estrutura e das dinâmicas urbanas da cidade de Guimarães e do seu 

posicionamento no contexto do sistema urbano regional e nacional. 

Neste sentido, consideramos relevante proceder a uma análise da 

performance da cidade, retendo alguns aspetos de relevância em termos de 

enquadramento urbano que passamos a referir mediante a análise SWOT: 

 

Forças 

Fatores culturais: 

Num sentido lato, a cidade de Guimarães é o “Berço de Portugal”. Por 

esta expressão conseguimos já antever a historicidade do município que 

abarca diversos elementos históricos e culturais. Mais concretamente, o 

Centro Histórico concentra alguns dos principais ícones e elementos de 

visibilidade a este nível, ultrapassando a escala da cidade e afirmando-se no 

espaço nacional e internacional. Uma das zonas pertencentes ao Centro 

Histórico intitula-se de “Zona de Couros” e representa um marco de atividade 

industrial vimaranense desde a idade média até ao sec. XIX, contendo ainda 

ruinas históricas em bom estado de preservação, que foram massivamente 

utilizadas na indústria dos curtumes. Esta zona, que é percorrida também pela 

“Ribeira de Couros”, que se encontra reabilitada e despoluída.  

 

Fatores naturais :  

No que respeita aos fatores naturais, num primeiro momento, será 

importante evidenciar a localização geográfica tanto no sentido mais amplo – 

município de Guimarães – como no sentido mais estreito – Zona de Couros, 

sendo que o concelho de Guimarães situa-se perto (cerca de 50 km) da 

segunda maior cidade de Portugal - Porto – cidade que abarca um aeroporto - 



 

 

o que potencia a facilidade de deslocação por parte de visitantes internacionais 

até à mesma. No que toca à Zona de Couros, a sua centralidade e importância 

é irrevogável, a par da sua pertença ao circuito histórico da cidade  

Ainda analisando as características naturais vimaranenses , é-nos 

possível referir como fator positivo as condições climáticas moderadas (o clima 

da Guimarães é caracterizado por Invernos frescos e Verões 

moderados/quentes, sendo a temperatura média anual de 14ºC) e a própria 

situação geológica do centro da cidade, onde existe a predominância de 

declives moderados e suaves. Aliados estes dois fatores potenciam a 

exploração do Centro Histórico (onde se inclui a Zona de Couros) como ponto 

turístico exterior. 

Fatores socioeconómicos:  

Dois contextos favoráveis podem ser avaliados no que ao fator 

económico concerne. Num primeiro momento, podemos avaliar a estrutura 

económica pela perspetiva da atualidade, compreendendo os impactos 

económicos positivos que o turismo / cultura têm no concelho de Guimarães, 

especialmente após 2012 (ano em que Guimarães se consagrou Capital 

Europeia da Cultura). Num segundo momento, podemos denotar a importância 

económica da Zona de Couros, desta vez pela perspetiva histórica, dado que 

se constituiu no passado como um importante núcleo industrial/económico do 

concelho. 

 

Estrutura político-administrativa 

A estrutura político-administrativa é um dos pontos fortes do concelho 

de Guimarães, nomeadamente ao nível de infraestruturas, havendo uma 

conjugação e elementos históricos e contemporâneos, colmatando assim 

diversas valências procuradas num percurso turísticos. Dentro desta estrutura 

é ainda importante realçar os serviços municipais / turísticos disponíveis, que 

para além de uma organização coerente e consertada, destacam-se ainda, de 

forma positiva, por serem uma referência qualitativa e quantitativa. 



 

 

 

Equipamentos e Transportes  

A rede ferroviária é uma mais-valia da cidade de Guimarães que, por 

este meio de transporte se situa mais próxima do Porto e cidades vizinhas, 

representando assim uma ligação fácil e rápida. Também aqui é importante 

realçar a localização da Zona de Couros e esta rede, dado que ambas estão 

à distância de, sensivelmente, 600 metros. Também a rede de transportes 

urbanos e rodoviários de Guimarães está equipada com diversos 

equipamentos e pontos de paragem de autocarros capazes de responderem 

favoravelmente a uma demanda por parte de turistas e munícipes.  

 

Oferta de alojamento e restauração 

Guimarães conta com uma rede hoteleira que se encontra adjacente ao 

centro histórico de Guimarães, capaz de responder favoravelmente a uma 

procura turística.   

Fraquezas 

Fatores culturais & infraestruturas: 

A salvaguarda e a reabilitação do património cultural em geral e do 

Centro Histórico em particular, vem a revelar-se, como em todos e diversos 

locais no mundo, como uma tarefa morosa, complexa e sempre inacabada. 

Por muito que haja iniciativas camarárias fica sempre algo por reabilitar, e 

vários são os motivos, sendo importante realçar que diversos destes motivos 

não são solucionáveis pelas instituições publicas, e carecem de pareceres 

privados.  

No caso concreto da Zona de Couros, consideramos que, apesar do 

sucesso da sua reabilitação, uma das suas fraquezas reside na falta de 

iluminação, a par de equipamentos que possam ser utilizados / visualizados 

pelos visitantes.  



 

 

Apesar de todos os esforços a Zona de Couros ainda não é uma 

passagem turística. Também, uma vez que não há população a passar 

frequentemente na Zona de Couros, presencia-se uma ausência de comércio 

local, o que na nossa ótica se materializa como uma fraqueza muito notória.   

Ameaças 

Fatores culturais & infraestruturas  / Equipamentos e Transportes  

A concorrência de outras cidades históricas próximas do concelho de 

Guimarães constitui-se como uma ameaça, pois potencia a dispersão de 

turistas/ visitantes por diversas áreas, em vez da concentração e aglomeração 

na cidade de Guimarães. Para tornar a cidade mais apetecível e atrativa será 

necessário efetuar intervenções publicitárias (marketing territorial) em diversos 

meios de comunicação (online e offline) a nível nacional e internacional.  

Analisando mais concretamente as ameaças da Zona de Couros 

podemos sucintamente referir que os difusores de turismo, nomeadamente 

agência de viagens, guias turísticos, etc. não consideram a Zona atrativa para 

visita, estando muitas vezes os mesmos deseducados para o efeito, não 

demonstrando terem conhecimento histórico necessário à boa compreensão 

da Zona de Couros.  

Também a polarização da Área Metropolitana do Porto é por nós 

considerada uma ameaça, pois para além de ter infraestruturas culturais e 

históricas de grande relevo, conta com uma rede de transportes conectada 

com as grandes metrópoles europeias e mundiais.  

Oportunidades 

Fatores culturais & infraestruturas   

“Ampliar” o valor histórico de uma cidade, acrescentando-lhe 

elementos, (como é exemplo o projeto que propomos) constitui-se como uma 

ação de grande nobreza que contribui para a efetiva salvaguarda de um legado 

cultural, de capital importância para os povos e que a todos os cidadãos diz 

respeito. 



 

 

. A Câmara Municipal de Guimarães tem desenvolvido uma intervenção 

sustentada e sistemática de reabilitação do Centro Histórico, algo que surge 

como oportunidade para projetos futuros, pois é visível o empenho da Câmara 

Municipal de Guimarães na projeção do concelho.  

Guimarães é uma referência nacional, no que toca à industria artística , 

existindo diversas estruturas que acolhem produções artísticas variadas , algo 

que potencia vigorosamente a abertura da cidade a diversas intervenções 

artísticas e culturais por desenvolver.  

Tendências: 

Uma das tendências do turismo internacional passa por apresentarem 

as suas cidades/locais não apenas como marcos históricos, mas locais de 

experienciais, tentando, a partir do apelo aos diversos sentidos (visão, olfato, 

tato, audição e paladar), criar no “consumidor” um momento memorável. 

Expressões como “sentir a cidade” estão hoje em voga no mercado 

internacional, pelo que acreditamos que Guimarães enquanto berço da nação 

deve também ser pioneira neste tipo de intervenções.  

 

  

  



 

 

Objetivos 

1. Conservar e revalorizar a Zona de Couros, quer para a preservação da 

imagem do Centro Histórico, quer para o reforço do seu sentido urbano; 

 

2. Manter a história viva, bem como os ritmos e as tipologias do seu 

passado presente no quotidiano dos vimaranenses e visitantes; 

 

3. Promover a integração do Centro Histórico no desenvolvimento da 

cidade e assegurar a sua articulação harmoniosa com os espaços que ainda 

apresentam potencial (nomeadamente a Zona de Couros); 

 

4. Incentivar e apoiar o desenvolvimento integrado da área do Centro 

Histórico, designadamente através do fomento da participação equilibrada dos 

agentes económicos, sociais e culturais;  

 

5. Ampliar e melhorar os seus diversos equipamentos de apoio do Centro 

Histórico através do incremento das atividades que tradicionalmente neles 

tinham lugar. 

  



 

 

A Ideia – “Museu Aberto de Couros” 

A Zona de Couros necessita de uma identidade, da sua distinção pelo 

carácter representativo da historicidade simbólica que ela emana, sendo 

necessária a devida explicação da zona envolvente, com um trajeto que 

circunde esta área e a envolva de interesse cultural, visual, estético e de 

lazer, despertando a curiosidade da populações, dos visitantes, que faça 

parte de uma das rotas turísticas da cidade de Guimarães e ao mesmo 

tempo que dê alma às Ruinas existentes que contem nelas muitas histórias, 

um passado longínquo que faz parte da identidade da cidade. 

A sua localização é privilegiada na localidade, situa-se junto à zona 

histórica, o que potencia a sua passagem, podendo assim “alargar” a zona 

central de Guimarães, tornando-a um local de passagem e centralmente 

integrado, tornando-se um museu com um conceito diferente e mais acessível 

ao público. 

O conceito de Museu Aberto, sem implicar custos ao seu visitante, torna-

o mais atrativo e contem em si mesmo mais interatividade com o meio 

envolvente, tendo como finalidade expectar os visitantes na inclusão de 

experiências, diversão e envolvimento na área situada, potenciando-se assim a 

partilha do nosso património, dando a conhecer a nossa história, cultura e 

identidade. 

 



 

 



 

 

 

O Museu Aberto de Couros seria caracterizado por inúmera sinalética 

informativa, entre outros elementos que potenciam experiências e que 

pretendem ficar gravados na mente do consumidor. Passamos assim a 

apresentar a nossa ideia, percorrendo o trajeto que decidimos definir: 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2: Mapa do Trajeto Pretendido 



 

 

Adjacente à ideia de Museu Aberto criamos um logo identificativo, 

contudo, apesar de apresentarmos um logotipo cuja sustentabilidade assente em 

diversos fatores (que por opção omitimos no projeto apresentado), pretende-se 

que o mesmo seja aperfeiçoado. 

 

 

 

O Museu Aberto de Couros teria uma sinalética informativa do percurso e 

pontos a visitar na Alameda Sul, de acordo com a imagem abaixo: 

 

 

Figura 3: Logotipo “Museu Aberto de Couros” 

Figura 4: Sinalética Vertical Informativa 



 

 

Definimos desta forma as 6 zonas que achamos necessárias enquadrar 

num percurso museológico da Zona de Couros. 

Será aqui importante realçar que em cada sinal informativo se pretende 

colocar as informações históricas e relevantes do local onde estes se 

apresentam, assim como o mesmo poderá ainda ser completado com imagens 

ilustrativas da história exposta, assim como se pretende uma interligação à 

vertente online com a possibilidade de scan a QR Codes, contendo estes vídeos, 

ilustrações e informação extra dos assuntos abordados em cada sinal 

informativo. 

Seguidamente passamos a enquadrar cada um dos números acima 

descritos, iniciando pelo número 1, denominado Largo do Trovador: 

  



 

 

 

O ponto número 1 situa-se no Largo do Trovador e terá sinalética 

explicativa do local, passando a elucidar o que o próprio nome indica, contendo 

diferentes elementos no local, passando a enumerar: 

 Uma citação no muro adjacente ao local, “O primeiro trovado 

português na primeira cidade de Portugal… o seu primeiro desejo será 

realizado“, evocando a importância histórica desta individualidade na história 

local.  

 

 De forma a ser possível homenagear e estimular os “trovadores” da 

região, pretende-se colocar um marco para poemas, tendo a Câmara, como 

entidade responsável de selecionar um poema por mês, publica-lo e distribui-lo 

pelos seus meios de comunicação. Após o primeiro ano, haveria a Publicação 

de um livro hipoteticamente intitulado de  “Poemas de Guimarães”, contactando 

os 12 autores a participarem no mesmo com mais poemas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocação da palavra COUROS em monoblocos, com o tamanho 

aproximado de 1.5 metros cada letra para demarcar o local e torná-lo 

visualmente atrativo delimitando assim o início do percurso. Este tipo de 

monoblocos encontram-se em locais turísticos, sendo fotograficamente atrativos. 

Figura 5: Marco Exemplificativo para colocação de Poemas  



 

 

 

 

 

 

 

 Distribuição de fitas em rolo pelo comércio local sendo que as 

mesmas seriam coloridas e a cada 20 cm abarcariam versos diferentes, de 

diferentes temas nomeadamente, amor, amizade, destino, dinheiro, entre outros 

para que esses desejos sejam realizados, pretendemos promover a ideia de que 

as fitas deverão ser colocadas nas grades do Largo do Trovador a aguardar a 

sua realização. 

Figura 6: Letras em Monoblocos 1,5 metros altura e espessura a determinar (decoradas 

com vinil impresso laminado)  

Figura 7: Letras em Monoblocos Exemplificativas da ideia pretendida  



 

 

 

 

 A Fonte do Trovador terá colocada uma sinalética 

informativa, elucidando acerca da sua origem . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8: Rolos de Fitas Exemplificativa   

Figura 9: Fonte do Trovador   Figura 10: Sinalética Informativa da 

Fonte do Trovador    

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/09/28/36/b1/zona-de-couros.jpg&imgrefurl=https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g189174-d4973083-Reviews-Zona_de_Couros-Guimaraes_Braga_District_Northern_Portugal.html&docid=_ZtOi0tAl2NuMM&tbnid=mJlHwPcj2HrxAM:&vet=10ahUKEwjW4OjS-u3TAhVLkRQKHb8HBJEQMwhCKBQwFA..i&w=550&h=309&bih=538&biw=1093&q=zona de couros&ved=0ahUKEwjW4OjS-u3TAhVLkRQKHb8HBJEQMwhCKBQwFA&iact=mrc&uact=8


 

 

 

Seguidamente passamos para a zona n.º 2, o Largo da Cidade, em que 

decidimos constituí-la com vários elementos, nomeadamente: 

 Três estátuas figurativas do trabalho realizado nos tanques, 

retiradas de uma fotografia (sendo que esta ficará também afixada no muro 

adjacente aos tanques, onde estarão colocadas as estátuas), representando 

assim o trabalho real efetuado naqueles tanques de curtumes. Pretende-se que 

estas estátuas  sejam em bronze/metal e que tenham um tamanho aproximado 

de 2.5 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fotografia a colocar no Muro adjacente aos tanques de curtumes     

Figura 12: Identificação das estátuas escolhidas a colocar nos tanques de curtumes     

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.guimaraesturismo.com/imgcrop/uploads/geo_article/image/1436/digitalizar0009_1_510_300.jpg&imgrefurl=http://www.guimaraesturismo.com/pages/804?geo_article_id%3D1436&docid=Pc7sycyrBBoYtM&tbnid=pyBB5z3seGCiSM:&vet=10ahUKEwjW4OjS-u3TAhVLkRQKHb8HBJEQMwhFKBcwFw..i&w=510&h=300&bih=538&biw=1093&q=zona de couros&ved=0ahUKEwjW4OjS-u3TAhVLkRQKHb8HBJEQMwhFKBcwFw&iact=mrc&uact=8


 

 

 Conterá também sinalética informativa do local em 

questão. 

 

Na parede em frente aos tanques de curtumes, pretende-se a colocação 

de fotografias alusivas aos diferentes marcos históricos da Zona de Couros. 

Cada uma deverá ser legendada com informações relevantes como por exemplo 

o ano e referências explicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Sinalética Vertical Informativa Largo da Cidade      

Figura 14:Outdoor ilustrativo das fotografias históricas a par de uma breve descrição   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda no Largo da Cidade, pretendemos colocar sinalização direcional 

indicando os vários pontos de visita.  

 

Antecedendo o próximo ponto, observamos uns pequenos tanques que 

achamos terem potencial para demonstrarem uma das fases do processo de 

transformação das peles, como é exemplo a foto que se segue, sendo a mesma 

colocada na parede e extraindo os seus protagonistas para a realidade, a partir 

, uma vez mais, de estátuas. 

Figura 15:Aproximação do Outdoor ilustrativo das fotografias históricas a par de uma breve 

descrição   

Figura 16: :Sinalética Vertical Direcional Exterior    



 

 

 

 

 

  

Figura 17: :Outdoor e identificação das estátuas no Largo da Cidade     



 

 

 

A Zona que se segue, intitulada de Ruinas Históricas (na nossa conceção 

- Zona número 3) decidimos que a melhor intervenção passaria por colocar no 

local mais estratégico e adequado uma sinalização horizontal que potenciasse a 

interpretação de ponto ideal para registo fotográfico. Enquanto área constituída 

por maior número de tanques (da Zona de Couros), institui-se assim como local 

de excelência para representar (ao nível de imagem) a Zona de Couros, tornando 

–se assim bastante apetecível para os turistas que não resistem a uma memória 

fotográfica dos locais que visitam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18: :Ilustração e Sinalização Horizontal colocada no pavimento     



 

 

 

Relativamente ao local que se segue, denominado de “Trajeto do Rio” , 

consideramos que esta fase seria a ideal para apresentarmos uma explicação 

do processo de transformação das peles, passando pelas diversas técnicas 

utilizadas pelos nossos trabalhadores do seculo 19. Nesta explicação 

consideramos que seria interessante a mesma ser exposta por ilustrações de 

cada fase/momento de forma cronológica e numerada, e ainda acreditamos que 

as mesmas deveriam ser elaboradas por um artista/ instituição vimaranense. 

Aqui também consideramos relevante acrescentar uma proteção entre o rio e o 

passeio, de forma a intensificar as medidas de segurança para quem visita o 

Museu Aberto de Couros.  

 

 

Figura 20: :Outdoor “Trajeto do Rio”     



 

 

 

 

Neste trajeto deparamo-nos ainda com um caminho muito estreito e pouco 

iluminado, que consideramos ser um percurso secundário ao nosso “Museu 

Aberto” (apesar da sua passagem para a próxima Zona ser obrigatória). Para a 

sua obvia inclusão decidimos colocar no pavimento “pegadas” adaptadas ao 

museu, ou seja, que manifestassem uma simbiose perfeita entre a 

representação pretendida (“pegadas”) e o objeto que apresentamos. Desta 

forma criamos um molde ovalado com o decalque do simbolo mundialmente 

reconhecido da pele. Pretende-se que a mesma seja “pintada” no pavimento a 

partir de um molde e tinta própria.  

 

Para completar a falta de iluminação do local consideramos que deveria 

ser colocada ao longo do percurso uma faixa com lâmpadas com diversas cores.  

Figura 21: Aproximação de :Outdoor “Trajeto do Rio”     

Figura 22: : Sinalização Horizontal colocada no pavimento     



 

 

  

 

 

 

  

Figura 23: :Exemplo de  Iluminação 

colorida     

Figura 24: :Exemplo de colocação de  

Iluminação suspensa     



 

 

 

A penúltima Zona do trajeto que delineamos deverá envolver, na nossa 

perspetiva as seguintes características: 

 Expositores que demonstrem as diferentes fases da pele 

(recorrendo assim a peles reais). Após análise consideramos pertinente expor 

três fases distintas, de acordo com a seguinte foto:  

 

 

 Dentro do trajeto do museu, encontramo-nos, nesta fase, a 

ultimar o processo pelo qual as peles são sujeitas, pelo que , consideramos aqui 

pertinente fazer uma abordagem artística e ilustrativa da finalização do couro no 

seu tingimento. Neste sentido, optamos pela seguinte zona, que pelo seu som 

característico (água) e pela sua localização e formato se torna permeável a 

ideias inovadoras. Sugerimos assim, colorir o gradeamento e a colocação de 

outdoors ilustrativos de uma paleta de cores de peles tingidas, acompanhadas 

de potes em barro também pintados com diversas cores no seu interior 

inspirados em processos de tingimento, de acordo com a imagem seguinte 

(como efeito colateral desejado, encontra-se o efeito da chuva, que encherá os 

potes, simulando assim serem taques de curtumes cheios). 

Figura 25: :Exemplo de  Expositor com as diferentes fases das peles 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 26: :Atual aparência Edifício 

Largo da Fábrica 

Figura 27: :Aparência Edifício Largo da 

Fábrica após intervenção  

Figura 28: :Potes Pintados a simular 

tanques de tingimento  

Figura 29: : tanques de tingimento de 

Marrocos (imagem real) 



 

 

 

A última intervenção que propomos baseia-se numa área de lazer que 

ilustre também o couro. Conforme referido anteriormente todos os museus 

devem conter áreas de ócio, assim sendo achamos as seguintes estruturas as 

mais indicadas para o conceito que estamos a empregar, simulando assentos 

em couro.     

 

 

 

 

  

Figura 30: : Estruturas de lazer pretendidas com a simulação de assentos em couro  



 

 

Considerações Finais 

A Câmara Municipal de Guimarães, tomou a decisão de encetar um 

concurso de ideias que tem por intuito a receção de propostas de intervenção no 

concelho de Guimarães, para tal solicitou a participação comunitária no mesmo. 

É neste sentido que apresentamos a proposta acima mencionada, num 

documento que agrega um conjunto de elementos que consideramos 

fundamentais à recuperação e reconversão social e turística à zona de couros.  

A estratégia espacial proposta preconiza o estabelecimento de eixos de 

articulação que se apoiam precisamente na história vimaranense aliada ao 

alargamento do Centro Histórico de Guimarães. Tendo por objetivos atrair a 

comunidade local e potenciais visitantes (turistas) ao concelho, assim como 

fomentar as práticas e consumos culturais. Foi nosso intuito apresentar um 

projeto coerente, quanto à sua aplicabilidade e funcionalidade e coeso, quanto 

aos conceitos já explorados na cidade vimaranense.  

Foi assim proposto o melhoramento de uma Zona muito cara à cidade de 

Guimarães, não no sentido de revitalização urbanística (algo que já foi efetuado 

no passado), mas antes com a pretensão de aperfeiçoamento ao nível cultural e 

artístico, procurando assim refazer a cidade a partir dela mesma e das suas 

raízes, criando envolvência com a comunidade local, como são exemplo a 

colocação de um marco de poemas e a potencial venda de “fitas” com versos no 

Largo do Trovador (ou colocação das mesmas no gradeamento por parte da 

comunidade), ou ainda com a execução das ilustrações exemplificativas do 

processo de transformação de peles por uma instituição / artista vimaranense. 

Também o facto de criarmos um “Museu Aberto” responde afirmativamente ao 

nosso objetivo de incentivo e apoio ao desenvolvimento integrado da área do 

Centro Histórico, (criando um percurso circular) designadamente através do 

fomento da participação equilibrada dos agentes económicos, sociais e culturais; 

dado que potencia um acréscimo no turismo (um museu é sempre um marco a 

visitar num local ) potenciado pela história do local e as suas raízes.  

 



 

 

Apesar de apresentarmos este trabalho com bastante orgulho, temos 

sempre a sensação que o mesmo se encontra inacabado e que há lugar para 

diversas discussões e potencialidades.  

Como sugestões de melhoria ao mesmo, consideramos que, a titulo de 

exemplo, toda  a sinalética deveria encontrar-se também na língua inglesa (dado 

que se trata de um museus aberto e de forma a este estar  a “par e passo” dos 

museus internacionais), assim como consideramos que haveria espaço para 

diálogo entre as entidades publicas e privadas no sentido de reabilitar alguns 

elementos danificados que divergem da reabilitação já efetuada.   
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TROVADOR
LARGO DO

A memória do “primeiro 
trovador português” está 
associada a este largo que se 
desenvolve num espaço 
inclinado e onde 
anteriormente existia um 
Pelourinho. O talento de um 
filho da Rua de Couros, 
Manuel Gonçalves, foi 
perpetuado na literatura 
histórica de Guimarães 
apesar de não terem 









CIDADE
LARGO DA

A memória do “primeiro trovador português” está 
associada a este largo que se desenvolve num espaço 
inclinado e onde anteriormente existia um Pelourinho. O 
talento de um filho da Rua de Couros, Manuel Gonçalves, 
foi perpetuado na literatura histórica de Guimarães apesar 
de não terem permanecido vestígios da sua obra. Em 1880, 
a Câmara de Guimarães atribuiu esta designação 
toponímica por ocasião das comemorações nacionais do 
tricentenário de Luís de Camões. Este largo permanece na 
memória colectiva com outros usos do espaço público, 
como a utilização do terreno para o enxugo das peles no 
tempo em que aqui existia uma pequena fonte.

A memória do “primeiro trovador português” está 
associada a este largo que se desenvolve num espaço 
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DO RIO
TRAJETO 

A memória do “primeiro trovador português” 
está associada a este largo que se desenvolve 
num espaço inclinado e onde anteriormente 
existia um Pelourinho. O talento de um filho da 
Rua de Couros, Manuel Gonçalves, foi 
perpetuado na literatura histórica de 
Guimarães apesar de não terem permanecido 
vestígios da sua obra. Em 1880, a Câmara de 
Guimarães atribuiu esta designação 
toponímica por ocasião das comemorações 
nacionais do tricentenário de Luís de Camões. 
Este largo permanece na memória colectiva 
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FÁBRICA
LARGO DA5

LAZER DE
COUROS

PARQUE DE6
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Orçamento Estimado | Museu Aberto de Couros

 ITEM CATEGORIA QTD PREÇO ESTIMADO TOTAL

c Design Gráfico de logótipo Design Artes Gráficas 1 1 000,00 € 1 000,00 €

c Design Gráfico de desdobráveis Design Artes Gráficas 1 2 000,00 € 2 000,00 €

c Design Gráfico de Sinalética Diversa & Outdoors Design Artes Gráficas 1 6 000,00 € 6 000,00 €

c Produção Desbobráveis Produção Artes Gráficas10000 0,50 € 5 000,00 €

c Produção Sinalética Informativa Exterior Produção Artes Gráficas 7 1 000,00 € 7 000,00 €

c Produção Sinalética Direccional Exterior Produção Artes Gráficas 3 700,00 € 2 100,00 €

c Produção Outdoors Produção Artes Gráficas 7 600,00 € 4 200,00 €

c Sinalética horizontal (Moldes & Tinta & Aplicação) Produção Artes Gráficas 4 500,00 € 2 000,00 €

c Vitrines Exteriores (Peles) Produção Artes Gráficas 3 2 000,00 € 6 000,00 €

c Letras Monoblocos (c/vinil impresso laminado) Produção Artes Gráficas 6 300,00 € 1 800,00 €

c Letras Monoblocos Metalicos (Frase) Produção Artes Gráficas 86 40,00 € 3 440,00 €

c Estátuas (Figuras Metálicas) Produção Esculturas 5 5 000,00 € 25 000,00 €

c Iluminação "Trajeto do Rio" Iluminação 1 2 000,00 € 2 000,00 €

c Pintura Corrimões Pinturas 1 750,00 € 750,00 €

c Potes Adereços 40 25,00 € 1 000,00 €

c Outdoor Paredes (Acabamento Cores) Produção Artes Gráficas 1 1 600,00 € 1 600,00 €

c Parque de Lazer & Entretenimento Lazer 3 7 000,00 € 21 000,00 €

c Marco Correio Personalizado Adereços 1 1 000,00 € 1 000,00 €

c Equipa afeta ao planeamento & organização do projeto Organização 2 20 000,00 € 40 000,00 €

c Produção Online de Video Institucional & Website Meios Online 1 15 000,00 € 15 000,00 €

c Proteção Percurso do Rio Adereços 1 15 000,00 € 15 000,00 €

,

21 000 €

LAZER TOTAL

25 000 €

PRODUÇÃO ESCULTURAS TOTAL

33 140 €

PRODUÇÃO ARTES GRÁFICAS TOTAL

40 000 €

ORGANIZAÇÃO TOTAL

43 750 €

OUTROS (PINT./ ILUM. /ETC.)

162 890 €

TOTAL ESTIMADO
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