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Vista da Avenida da Liberdade

O

dos antigos CTT mostrava sinais
das
resolvidas entre a
cidade
e a cidade moderna de Braga. O
rompimento da Avenida da Liberdade levou sua
e

Com este projecto procurou-se restituir a unidade
do
tanto na sua leitura exterior
das ruas
como no uso proposto para o
seu interior.
Para o restabelecimento desta unidade afigurou-se
importante
a continuidade horizontal da
nova
mas
o seu alinhamento

PROPOSTA
Na
deste
edificado
teve-se particular
ao sistema barroco da
Rua do Raio estabelecido a partir da axialidade
da fachada deste
recuando a nova
de modo a marcar a
definida pelas esquinas dos
adjacentes da Avenida da Liberdade (o existente e
o proposto).
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Na

manteve-se a fachada do antigo
dos CTT e a fachada do palacete com
frente para a Rua do Raio, que se recuperaram e
ampliaram, bem como todas as
da
Portugal Telecom que possuem equipamentos de
interesse crucial para a cidade de Braga, com

O novo
tem uma
mista e
abrange
funcionais de complementaridade
(estacionamento publico,
e
que representam uma importante
infraestrutura de apoio e
da centralidade do
Arqueologia
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Os
Rua
de

com frente para a Av. da Liberdade e
Sampaio apresentam
nos
pisos inferiores e
no
piso, constituindo um conjunto comercial de
lojas na sua quase totalidade com acesso pela rua.
Assim verifica-se uma
em altura na sua
maioria de quatro pisos, sendo
pisos de
e um recuado de
sendo de
Piso 4

ARQUEOLOGIA
No decorrer da obra foram identificados, para
de
objectos com interesse
dois
de interesse
que foram
mantidos, integrados na
e tornados
com o objectivo de serem integrados nas
rotas de interesse da cidade de Braga.
MATERIAIS
Foram utilizados
revestimentos da
exterior, vidro e

diversos materiais nos
Nomeadamente, no
em caixilharias e grelha

No interior e em
foi utilizado um
pavimento extenso MARGRES que conferiu ao
as qualidades pretendidas de conforto,
quer no aspecto da limpeza, quer na imagem, que
assumindo a sua
enquadra e
continuidade a toda a actividade logista.
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