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MEMÓRIA DESCRITIVA 
 
 
O PERCURSO 
O projecto em causa integra-se num plano urbanístico abrangente, 
desenvolvido no primeiro semestre do ano lectivo de 2016/2017, dirigido à 
Fundação da Casa de Bragança, com o intuito de capacitar o Paço Ducal de 
algumas questões programáticas. O masterplan consiste na criação de uma 
nova entrada para Vila Viçosa, articulada a um percurso e tendo como foco 
central o Paço Ducal de Vila Viçosa. O percurso inicia-se numa zona de 
estacionamento, como que um convite aos visitantes a conhecerem a vila a pé 
dado a sua escala. De seguida, de portas abertas ao público, as traseiras do 
palácio são marcadas por uma praça, antagónica ao Terreiro do Paço, exibindo 
uma escala mais humana e familiar. Segue-se a visita ao Palácio e à sua praça. 
Deixando para trás o palácio, sobe-se de cota encontrando-se assim um 
miradouro que se debruça por toda essa zona de entrada. No sentido oposto e 
após se avistar os portões da Tapada, segue-se a descida para o anfiteatro na 
Pedreira da Gradinha. Por fim, novamente no Terreiro do Paço, encontra-se o 
fim do percurso, a Residência.  
Levados a uma escala arquitectónica, foram apenas dois edifiícios integrantes 
no percurso, o Anfiteatro e a Residência. 
 
 
O ANFITEATRO 
Pelo prolongamento do muro da tapada e perpendicular à Pedreira da 
Gradinha surge um corpo que reflecte a primordial intenção da proposta, a 
união com a paisagem, montado e pedreira. 
Este corpo emerge do terreno e pousa no lago artificial da pedreira. 
No piso de chegada encontramos uma cafetaria articulada num átrio exterior 
que direcciona para o corpo de distribuição para o piso inferior e para o 
anfiteatro, marcado pela bilheteira. 
No piso inferior encontra-se um espaço arquivo-biblioteca audiovisual, 
instalações sanitárias e uma sala de projecções. 
O anfiteatro tem a bancada como transição entre o espaço de encontro (terraço 
que se encontra após a bilheteira) e o palco, e, por conseguinte, entre as duas 
cotas. 
 
 
A RESIDÊNCIA 
Esta intervenção marca a fase final do percurso proposto no Masterplan. 
Consiste numa residência anexa ao corpo do Seminário, sugerindo uma 
expansão do mesmo tanto formal como programática. Com a sua forma, une 
conceptualmente o seminário com o Palácio Ducal, abraçando com esse gesto 
gesto a grande praça do palácio e criando, espelhada a esta pelo eixo da 
estrada que permite o acesso a todos os edifícios mencionados, uma nova 
praça de escala reduzida e mais intimista, que serve a residência e o seminário 
e permite a entrada para um espaço posterior de estacionamento. 
A residência pode ser simplificada em 2 grandes corpos que recebem duas 
funções distintas. O primeiro, pararelo à fachada principal do seminário que 
acolhe os quartos e, o segundo, enterrado, na continuação do alinhamento do 
Palácio, oferece espaços de atelier e exposições. Existem 14 quartos, 5 deles 
duplex com zona de cozinha e sala de estar e refeições e os restantes 9 
quartos duplos.  
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Para além do programa mencionado, a residência contém uma recepção na 
rótula de junção dos corpos, uma cafetaria, lavandaria e arrumos. 
A abertura de vãos foi pensada de forma a não destoar com a envolvente. 
Ainda que com alguns vãos bastante extensos, existiu a preocupação de que 
não fizessem parte do corpo da fachada imediata. 
 
 
SOLUCÕES CONSTRUTIVAS 
 
A nível de escolha de estruturas optou-se para ambas as soluções por 
estruturas de betão armado porticado. 
A nível estético presou-se o uso do branco para as fachadas e interiores da 
Residência em conformidade com o Seminário anexo.  
O anfiteatro tem como principal estereotomia o betão aparente, sem pigmento, 
e os interiores em tinta branca.  
As intervenções tem como grande factor de união o chão. O uso de mármore 
rosa maroteira, espécie de extracção local. 
Optou-se na praça da residência e estacionamento pela extensão do piso em 
calçada portuguesa para promover a ligação destas duas praças com o 
Terreiro do paço, simbolicamente. 
Ainda na praça da residência, optou-se por manter as laranjeiras, de maneira a 
minimizar a intervenção e promover um ambiente mais acolhedor. 
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