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SArmazéns de Aprestos na Afurada
O terreno de intervenção que tem uma área de aproximadamente 2100 m2 e 
apresenta uma frente de rio com 300 metros, é uma zona privilegiada de 
transição entre elementos naturais fortes e divergentes: a frente de água e o 
núcleo urbano da Afurada na margem sul do rio Douro. Aliado ao objectivo de 
garantir a integridade do património cultural desta área, com as particularidades 
de uma genuína vila de pescadores, procurou-se uma linguagem própria e 
singular, motivada pelo seu contexto excepcional. A nova imagem da frente 
ribeirinha pretende assim atingir o equilíbrio entre o natural e artificial, a tradição 
e o contemporâneo, pela convivência dos diferentes grupos etários e sociais, 
diferentes modos de mobilidade, fomentando o uso do espaço público e a 
apropriação dos aprestos. Como frente privilegiada que é, exige-se um 
tratamento especifico e único do lugar.

A proposta respeita a implantação do Plano de Pormenor. Os aprestos estão 
divididos em cinco conjuntos, respeitando uma modelação de múltiplos de dois 
metros: perpendicularmente ao rio, três conjuntos de 32x8 m2; paralelamente 
ao rio, um conjunto de 24x2 m2 e outro de 24x4 m2. O Plano prevê ainda um 
conjunto perpendicular ao rio, a montante, de 32x8 m2 como área de futura 
expansão.

Identificação
Arrumos de Aprestos de Apoio à Actividade Piscatória

Localização
Plataforma do Porto de Pesca da Afurada, Vila Nova de Gaia

Dono de obra
GAIAPOLIS S.A.

Arquitectura
Paulo Lousinha
Equipa
Carla Tomás, Henrique Cunha, Iva Lemos, José Miguel 
Figueiredo, Marco Capela, Pedro Pimentel, Raquel Ramalheira

Estabilidade e Águas
SOPSEC
Instalações Eléctricas
Rodrigues Gomes & Associados

Empreiteiro
Construções Ladário S.A.
Cronologia
2005/2006 (projecto)
2006/2007 (construção)
Área
940 m2
Estimativa Orçamental
1 479 665,86 Euros

LOUSINHAARQUITECTOS

Cada bloco de aprestos deixa ler a sua estrutura em perfis de ferro, sugerindo 
que as caixas de madeira e policarbonato foram colocadas como gavetas. A 
textura matizada destas caixas vive da combinação de 2 materiais, madeira e 
policarbonato, que expressam respectivamente as funções de abrigo e 
iluminação natural.

Esta pele, nunca reproduz um padrão, contrariando assim a repetição formal 
dos aprestos. A cobertura, pela sua visibilidade, foi encarada como uma 
“quinta” fachada. Aqui voltamos a utilizar dois materiais - zinco e policarbonato - 
que novamente respeitam as funções de abrigo e iluminação natural.

Esta escolha de materiais apresenta ainda a vantagem de utilizarmos um 
sistema construtivo de “junta seca”. A estrutura resistente de ferro pode ser 
executada em oficina e montada em obra. Os painéis de revestimento de 
fachada podem igualmente ser realizados em carpintaria, chegando ao estaleiro 
de obra prontos a montar. A mesma filosofia é valida para a cobertura.

Uma última referência para as portas de acesso aos aprestos. Para os arrumos 
mais pequenos, a solução adoptada é a de tradicional porta de batente com 
dobradiças na ilharga vertical. Os restantes arrumos serão servidos por uma 
porta basculante de projecção para o exterior, em duas folhas. Uma folha 
garantirá a necessária rampa para vencer o desnível de 15 cm; outra para além 
da natural abertura de acesso, irá funcionar como uma pala de protecção solar, 
aumentando a zona de abrigo e a vivência do espaço de trabalho.

Planta de Localização
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Axonometria do sistema construtívo da fachada (esc 1/10)

Planta de Cobertura (esc 1/100)

Planta do Piso (esc 1/100)

Corte C1 (esc 1/100)

Alçado Norte (esc 1/100) Alçado Poente (esc 1/100)

Corte C2 (esc 1/100)


