
IN-formal State of Mind
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A. estrutura insuflável de acesso ao recinto muralhado repensado como um novo quarteirão.  B. estrutura insuflável central, de suporte a eventos culturais e recreativos com capacidade para uma assistência de 400 
pessoas abrigando infraestruturas fixas, divididos em dois polos funcionais: apoio a cafetaria e espectadores e apoio às artes e ao palco.  C.  estrutura insuflável de recolha a 15 ovelhas para pernoita; montra de exibição dos 

exemplares como protagonistas na história da lã. 1. percurso pedonal interior decalcado de trilhos existentes evidenciando os vários momentos no recinto; pavimento em cubo 20x20 com sete exemplos em relevo, pré-

fabricados, originando na sua conjunção padrões referentes a tapeçarias de Arraiolos. 2. via pedonal circundante exterior à muralha, redesenhando caminhos trilhados recolhendo e unindo os acessos evidentes e eficazes 
de ligação ao aglomerado ou outras áreas de apoio, (ex. parque de estacionamento); pavimento em cubo 20x20 com seis exemplos em relevo, pré-fabricados, originando na sua conjunção padrões referentes às tapeçarias 

de Arraiolos.  3. porta da praça de armas, cerramento em rede malha de aço, permitindo total transparência e leitura do monumento sem afirmação de um plano de porta, mas defenindo e conduzindo à entrada. 4. porta de 
santarém, cerramento em rede malha de aço, permitindo total transparência e leitura do monumento sem afirmação de um plano de porta, mas defenindo e conduzindo à entrada; relevante acesso na relação com o parque 

de estacionamento proposto.  5. cerramento do recinto no rombo da muralha, rede de malha de aço inox tensionada, sem comprometer a viabilidade de um acesso, este plano costurado permite a total visualização do 

interior e leitura do monumento, evitando a reconstrução e recriação da muralha, mas definindo e conduzindo ao acesso.  6. praça de armas, antecâmara de transição ao grande quarteirão intra-muralha: silencioso, 
protegido dos ventos.  














































































































