
1

2

1

3
4

5 7
6

12

8 9
10
11

13

13

14

15

CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS
Realização: Apoio:

2

Fase 1 
CCBM:
Requalificação dos espaços existentes no Centro 
Cultural Bernardo Mascarenhas, contemplando 
diretrizes de restauro das paredes e elementos em 
madeira.
Reforma dos espaços expositvos e educativos (1).
Adequação de acessibilidade vão central (2).

Praça:
Demolição da edificação anexa à ruína (antiga sub-
estação, 3).
Retomada da geometria original do Largo da 
Alfângega, trazendo de volta o caráter histórico de 
encontro e troca (4).
Preparação do complexo para um novo pacote de 
intervenções (fase 2) .

Rua Paulo Frontin:
Elevação, pavimentação ampliação calçadas, 
supressão leito carroçável (via de acesso local).

Fase 2

Mercado primeiro pavimento e mezanino:
Reforma civil (piso elétrica, hidráulica, lógica, 
exaustão) e readequação boxes (5).
Acessibilidade (construção de rampa vão central).

Antiga Sede Administrativa primeiro pavimento:
Reforma civil (piso elétrica, hidráulica, lógica, 
exaustão) para a
(6) Criação de Espaço do Turismo, como ponto que 
agrega as informações turísticas de Juiz de Fora.
(7) Criação de área de concessão gastronômica, 
voltada para a Praça.

Mercado e Sede Administrativa segundo 
pavimento: 
Reforma civil (piso elétrica, hidráulica, lógica, 
exaustão) para a criação do Centro de Inovação 
Social de Juiz de Fora, contemplando um 
programa de mini centro de exposições, eventos 
e capacitação, contemplando área de apoio para 
exposições (8), auditório (9), espaço de trabalho 
compartilhado (10) e oficina de fabricação digital 
(11).

Terreno Estacionamento:
Criação do Calçadão Mascarenhas, contemplando 
adequação de topografia, acessibilidade, 
iluminação e pavimentação (12).

Construção de edifício garagem, com térreo 
comercial voltado para o Calçadão Mascarenhas 
e 4 pavimentos para acomodar o estacionamento 
nencessário para os novos usos (13).

CCBM:
Integração ao Calçadão Mascarenhas, 
contemplando a construção de plateia para teatro 
ao ar livre, novo volume para camarin, café e 
adequação de acessibilidade e restauro chaminé 
(14). 

Fase 3 
Biblioteca
Retrofit do atual edifício da Biblioteca, contemplando 
reforma de fachada (15), com instalação de brises 
soleil, adequação de acessibilidade com nova ram-
pa, abertura Sala de Leitura e sua integração ao 
Calçadão Mascarenhas como espaço multi-uso.
Plano de gestão integrada

O esquema a seguir sugere o faseamento das intervenções, de modo que o complexo possa funcionar de forma plena em cada fase, ao mesmo tempo 
que garante que os diferentes componentes do programa se complementem de forma adequada uma vez que o Espaço Mascarenhas estiver em 
operação (final fase 3). 
As Intervenções das fases 2 e 3 foram organizadas sequenciamente, na ordem de prioridade, para informar     pacotes de licitação.

Uma vez em pleno funcionamento, o Espaço Mascarenhas poderá ser um 
deflagrador de mudanças, com potencial para transformar de forma positiva 
essa porção da cidade, dinamizando comercialmente eixos como a Rua Paulo 
Frontin e a Travessa do Prisco, além de promover uma maior integração urbana 
de edifícios institucionais voltadas para habitantes com alta vulnerabilidade 
social, como o edifício ocupado pelo educativo da Fundação Casa (vizinho ao 
complexo), bem como o CREAS, localizado a sul da Praça Antônio Carlos. 
 
Para entendermos que a fase posterior uma programação de pacotes de licitação 
pode contemplar as áreas adjacentes ao complexo, como indicado a seguir: 
 
Fase 4  
 
Calcadão Mascarehas 
Desapropriação dos lotes voltados para a Avenida Getúlio Vargas, extendendo o 
Calcadão Mascarenhas e possibilitando entrada do estacionamento através da 
avenida. 
 
Rua Halfeld 
Elevação e transformação em calçadão 
Travessa Prisco 
Aumento das calçadas, paisagismo

ESPAÇO MASCARENHAS
 A retomada contemporânea do Largo da Al fândega

ESPAÇOS DE INSTRUÇÃO E 
EDUCATIVOS

ESPAÇOS COMERCIAIS 
(CONCESSÃO)

ESTACIONAMENTO
(CONCESSÃO)

ESPAÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

CIRCULAÇÃO VERTICAL NÃO 
ACESSÍVEL

CIRCULAÇÃO VERTICAL 
ACESSÍVEL

ESPAÇOS DE ESPETÁCULO

ESPAÇOS EXPOSITIVOS

PAVIMENTO TÉRREO PAVIMENTOS SUPERIORES

GESTÃO INTEGRADA DOS ESPAÇOS

FASE 3: DIAGRAMA DE USOS


