A PRAÇA ANTÔNIO CARLOS

A RUA NOVA

O ESPAÇO MASCARENHAS

A RUA PAULO DE FRONTIN

O EDIFÍCIO ANEXO E A PRAÇA COBERTA

A praça Antônio Carlos, segregada em duas partes, contendo equipamentos subaproveitados e uma
série de canteiros que embarreiram sua relação com o entorno sofreu uma ação integradora com
novos espaços e articulações entre programas.
O primeiro gesto foi a realização da costura das duas partes da praça. Esse eixo foi enfatizado e criou
um percurso contínuo com o a Rua Dr. Paulo de Frontin. Os programas do parquinho e da pista de
skate foram realocados para a área mais próxima à escola municipal Clotilde Peixoto Hargreaves e ao
antigo edifício de Depósito de Suprimentos, atualmente pertencente ao conjunto do Exército, e que
na requalificação da área passará a abrigar o Centro de Formação de Professores da Secretaria de
Educação, hoje alocado na edifício do Mercado Municipal.
Dessa forma, as atividades educacionais da área de projeto passam a estar próximas desses equipamentos infanto-juvenis. A antiga Subestação passou a abrigar um centro de informações para visitantes. E o centro da praça recebeu uma grande área rebaixada. Essa operação topográfica permitiu
a criação de espaços de ocupação diversa. A grande rampa serve de espaço de acesso e também de
permanência contemplativa. A área rebaixada conta com um Espaço de Apoio com banheiros e bar
para atividades festivas do local. Tanto a área rebaixada quanto a área elevada criam uma possível
área de instalação de palcos e outras estruturas, permitindo diversos pontos de vista. Além disso,
o posicionamento estratégico dessa área conta com o aproveitamento da massa arbórea existente
como concha acústica natural. Tirando partido do curso da água do Córrego Dom Bosco, a área rebaixada conta com piso drenante e pontos de fonte de piso interativas. O monumento à Bernardo Mascarenhas, instalado no centro da praça foi removido do projeto por conter a representação racista
e misógina de uma época que ainda precisa ser reparada e nunca mais homenageada. O tanque de
guerra instalado em frente ao setor militar também foi removido dando lugar à área de pista de skate
e aos espaços públicos lúdicos e de lazer.
Uma tradicional feira itinerante noturna de produtos agrícolas pode ser instalada no grande eixo que
atravessa a praça margeando o Mercado Municipal, bem como se espalhar pelo nível inferior da praça gerando uma configuração mais dinâmica e harmoniosa com o desenho da praça.

A Rua aberta no lugar do antigo estacionamento do conjunto Mascarenhas se configura como um
Boulevard de conexão entre os dois lados da quadra, possibilitando uma maior integração do conjunto com seus equipamentos culturais e com a Rua Dr. Paulo de Frontin. Para a ativação dessa rua,
uma frente foi edificada em toda a faixa que se abre para o conjunto existente. No lugar de galpões
subaproveitados, uma arquitetura que se acomoda horizontalmente em relação ao entorno e tira
partido dos espaços de conexão e passagem com a Rua Halfeld para integrar ainda mais o projeto e
fortalecer o caráter do centro como passeio entre galerias. O térreo do conjunto é atravessável em
dois pontos, um pela Galeria Comercial e outro pelo Restaurante Popular, programa já existente que
foi ampliado. Nos pavimentos superiores, salas para aluguel são dispostas ao longo de todo o bloco
construído, podendo conter espaços de escritórios, oficinas criativas, incubadoras e outros programas da Economia Criativa.

O Edifício do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) teve seu Teatro remanejado para o subsolo que integra a praça rebaixada do novo Edifício Anexo que articula o miolo de programas culturais
entre o CCBM, a Biblioteca, o Mercado Municipal e a rua nova, aberta no local do atual estacionamento.
No lugar do Teatro, um café foi instalado em dois níveis, no térreo e no nível inferior projetado, afim
de servir tanto o público que frequenta o Centro Cultural quanto as pessoas que circulam pela praça
rebaixada.
A Biblioteca Municipal teve seu anexo demolido e programa redistribuído em parte no edifício tombado, com espaços mais integrados, e em parte no novo Edifício Anexo, que abriga áreas técnicas,
acervo e administração.
O Mercado Municipal passou a ter uma nova organização de seus boxes no térreo e ganhou uma
grande área com mesões, instalada em seu centro. No mezanino, outros boxes e lojas também foram
instalados junto à espaços de permanência para refeição.
O trecho do Mercado que abrigava a Secretaria de Educação passou a abrigar lojas com enfoque em
produtos locais como queijos, laticínios, cachaça, cervejas, etc, valorizando a gastronomia mineira.
Um café também foi instalado no acesso do Mercado pela esquina da Praça Antônio Carlos com a
Rua Dr. Paulo de Frontin.

O trecho da Rua Dr. Paulo de Frontin, importante eixo de ligação do projeto com a Praça da Estação
e outros ramais da área central da cidade, foi redesenhado como via compartilhada, tendo suas calçadas alargadas, arborizadas e uma única faixa de rolamento remanescente. Seu sentido foi invertido junto do trecho da Rua Halfeld que permeia a quadra de intervenção possibilitando a circulação
para dentro do conjunto até se ligar à rua Tv Dr. Prisco desaguando na também reformulada Avenida Franscisco Bernardino, que passou a ter apenas duas faixas de rolamento, calçadas maiores e a
extinção da via exclusiva de ônibus. Todo esse ramal viário de tráfego calmo abastece o quadrilátero
de projeto, tendo também áreas de embarque e desembarque em pontos estratégicos de acesso e
circulação de pessoas.

O novo Edifício Anexo localizado no lugar do antigo anexo da Biblioteca Municipal foi projetado como
o principal articulador de todo o programa cultural. Seu prisma organiza os espaços e acessos à cada
atividade adjacente. Alinhado ao edifício da Biblioteca,
ele avança sobre a Rua Nova criando um
Nível + 6,00 m
. Área técnica
Municipaluma passarela de concreto
ponto de fuga e atração para o núcleo central do projeto.
Em Biblioteca
sua lateral
margeia a antiga Chaminé e cria ligação entre os espaços no nível térreo. A Praça Coberta localizada
em seu inferior amplia o contato e as relações dos programas do Teatro, Estacionamento, Café CCBM,
Biblioteca, Espaço de Convivência e o próprio programa contido no Anexo.
O Teatro, com capacidade para 280 pessoas, pode ser acessado pela frente comercial localizada no
térreo, pelo estacionamento no subsolo e tem sua entrada principal pela praça coberta do Anexo.
O Estacionamento possui 157 vagas e tem acesso à Praça coberta e ao Teatro, além de ter também
acesso ao conjunto edificado no térreo, onde estão instaladas a Galeria Comercial e os pavimentos de
salas de escritórios.
O Edifício Anexo se projeta sobre a Área de Convivência rebaixada no nível -3.00m. Nele estão agregados os programas de Coworking e Pólo Digital, Acervo, Área Técnica e Administração da Biblioteca
Municipal.
Nível + 3,00 m
.Espaços coworking
Em todos os horários do dia, os espaços internos e externos
do Anexo costuram um conjunto que
privilegia a interação/integração, atraindo um público maior e mais diversificado.
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Nova rua aberta
Nova frente comercial ( Teatro + Estacionamento no subsolo )
Novo anexo biblioteca
Novo café
Centro Cultural Bernado Mascarenhas CCBM
Biblioteca municipal
Atendimento para visitantes
Mercado municipal
Parquinho
10 Praça rebaixada com lojas subsolo
11 Pista de skate
12 Nova rua aberta
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Fluxo Teatro
Fluxo Estacionamento
Fluxo Centro Cultural
Bernardo Mascarenhas
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Isométrica do Conjunto
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Fluxo Anexo Bilioteca
Fluxo Teatro
Fluxo Estacionamento
Fluxo Centro Cultural
Bernardo Mascarenhas

Isométrica Explodida do Edifício Anexo
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