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Resumo 

 

Palavras-Chave: Conjunto Monumental do Paço Ducal | Nova Entrada | Integração | 

Património 

 

Este relatório tem como objetivo fundamentar as opções tomadas no projeto realizado 

no âmbito da unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura II, ao longo do 5º ano do 

Mestrado Integrado em Arquitetura. 

O tema em estudo – Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa – foi 

selecionado em articulação com a Fundação da Casa de Bragança no sentido de abordar um 

território e um programa de elevada relevância de forma a contribuir para a valorização do 

património construído. 

Procura-se que o projeto desenvolva novos modos de articulação funcional entre as 

diferentes edificações do Conjunto Monumental e crie novos espaços transformadores da 

imagem do lugar que se revelem os elementos geradores de novas dinâmicas para que se 

promova o desenvolvimento do território. 

O desenho da proposta caracteriza-se por usar o desnível topográfico e a apropriação 

do solo para a conceção dos novos volumes que geram os espaços e acolhem o programa, 

procurando criar uma nova centralidade a norte da Vila. A formalização arquitetónica tenciona 

estabelecer uma relação com os edifícios construídos, de modo a minimizar a sua imposição 

ou sobreposição. 

Pretende-se que a intervenção constitua uma marca na aproximação ao Conjunto 

Monumental, fazendo prevalecer os valores da paisagem não lhe sobrepondo novos 

elementos. 
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Abstract 

 

Keywords: Monumental Set of the Ducal Palace | New Entrance | Integration | Heritage 

 

 

The purpose of this report is to support the options taken in the project carried out 

within the scope of the Final Project in Architecture II, throughout the 5th year of the 

Integrated Master in Architecture. 

The theme under study – Monumental Set of the Ducal Palace of Vila Viçosa - was 

selected in articulation with the Foundation of the House of Bragança in order to approach a 

territory and a program of high relevance in order to contribute to the valorization of the built 

heritage. 

It is sought that the project develop new ways of functional articulation between the 

different buildings of the Set and create new spaces transforming the image of the place that 

reveal the elements that generate new dynamics to promote the development of the territory. 

The design of the proposal is characterized by the use of the topographic difference and 

the appropriation of the ground for the design of the new volumes that generate the spaces 

and accommodate the program, trying to create a new centrality to the north of the Village. 

Architectural formalization intends to establish a relationship with constructed buildings in 

order to minimize their imposition or overlap. 

It is intended that the intervention constitutes a mark in the approach to the 

Monumental Set, making prevail the values of the landscape not overlapping with new 

elements. 
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1.1. Enquadramento e Inserção no Plano de Estudos 

 

Este relatório é desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Projeto Final em 

Arquitetura II que se insere no 5º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto 

Superior Técnico. Pretende descrever os procedimentos adotados nas várias fases do projeto e 

propõe uma reflexão à proposta apresentada no contexto da valorização e preservação do 

património arquitetónico. 

O projeto tenciona repensar o modo como as intervenções no património e a sua 

integração com o tecido construído, articulado com uma dinâmica cultural crescente, se 

tornam um benefício indispensável à dinamização das comunidades promovendo o 

desenvolvimento da atividade turística como expressão da dimensão científica, artística e 

cultural, referenciáveis ao Paço Ducal de Vila Viçosa. 

 

 

 

 

1.2. Tema 

 

O tema em estudo – Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa – foi 

selecionado em articulação com a Fundação da Casa de Bragança no sentido de abordar um 

território e um programa de elevada relevância de modo a contribuir para a valorização do seu 

património construído. O propósito da intervenção no Conjunto Monumental está na 

possibilidade de dinamizar o território através do valor económico associado à valorização do 

património, não obstante à necessidade de salvaguardar a memória do conjunto 

arquitetónico. O entendimento entre as duas partes implica uma reflexão profunda das 

condicionantes e do contexto onde o Paço se insere, de modo a identificar as fragilidades e as 

oportunidades que irão definir a estratégia de intervenção. 

Os principais objetivos do exercício de projeto apresentado na Unidade Curricular de 

Projeto Final em Arquitetura II são:  

I. A necessidade de desenvolver novos modos de articulação funcional entre as 

diferentes edificações;  

II. A criação novos espaços que sejam transformadores da imagem do lugar e que 

ofereçam usos complementares aos já existentes;  

III. A utilização da transformação do lugar como elemento gerador de novas 

dinâmicas que promovam o desenvolvimento do território.   
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1.3. Motivações 

 

Atualmente tem-se confirmado o aumento da atividade turística um pouco por todo o 

País diretamente relacionado com a dinamização e divulgação das regiões, através de 

atividades culturais, da valorização do património e do interesse pela natureza, entre outros. 

Esta atividade revela-se na maioria dos casos como um instrumento potenciador para gerar 

riqueza e desenvolvimento da comunidade. É com base nesta realidade que proponho que se 

venha a intervir em Vila Viçosa, utilizando como instrumento a valorização do património para 

recolocar esta região no mapa.  

As motivações para o desenvolvimento do trabalho enquadram-se na conciliação entre a 

salvaguarda do património, mantendo a sua identidade, e a necessidade ativa de reuso e de 

conformação de novos espaços, dentro do panorama das necessidades atuais, assegurando a 

manutenção das estruturas construídas. 

   

 

 

 

1.4. Descrição do Problema e Metodologia Adoptada 

 

Vila Viçosa é um lugar de grande interesse patrimonial, onde o legado assume um papel 

fundamental para o seu desenvolvimento económico e social. No desenvolvimento do projeto 

pretende-se estudar o modo como o Conjunto se integra no tecido construído, procurando 

perceber as dinâmicas existentes que se desenvolvem à escala do território. Desse modo, 

propõe-se que a intervenção potencie e valorize o património construído, articulando-se 

ativamente com as atividades culturais para que funcionem como um impulsionador 

indispensável à valorização da comunidade.  

O projeto procura responder, com base no tema e nas motivações referidas, a 

problemas concretos em contexto de aproximação à prática profissional tendo sido realizado 

em duas fases distintas. 

A primeira fase incidiu na leitura e compreensão do território, analisando os elementos 

constituintes que o conformam e as principais condicionantes, de modo a entender a sua 

capacidade de adaptação para acolher novos usos. Assim, foi possível definir uma estratégia 

de intervenção e formular a proposta. 

A formulação da proposta para o Conjunto Monumental é desenvolvida na segunda 

fase do trabalho, onde são apresentadas as ideias chave que impulsionam os novos espaços e 

definem a sua geometria e organização programática.   
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1.5. Estrutura do Relatório 

 

O relatório está estruturado em três partes. Na primeira, é apresentada a análise 

efetuada à área de estudo; na segunda é desenvolvida uma abordagem teórica dos aspetos 

que se consideram pertinentes para a aproximação ao território; por último, são apresentados 

e descritos os aspetos fundamentais que definem projeto.  

Após esta nota introdutória, o segundo capítulo, que corresponde à primeira parte 

referida – O Lugar, apresenta a análise e caracterização detalhada da área de intervenção. A 

partir deste estudo, é possível avaliar as principais condicionantes que se tornam 

determinantes no desenvolvimento do projeto. São abordados temas relevantes para a área 

em estudo, nomeadamente questões de valor patrimonial associados à história e evolução do 

território, assim como do Paço Ducal. 

A segunda parte do relatório, o capítulo terceiro – Estado da Arte, apresenta um 

pensamento teórico de abordagem ao tema. Esta reflexão discute as principais influências às 

opções e decisões de projeto, dentro das limitações que se evidenciaram no segundo capítulo. 

São expostos casos que permitam estudar ideias, pensamentos e soluções que se tornem 

influenciadoras das opções tomadas no exercício.  

Por fim são apresentadas no quarto capítulo – Descrição e Justificação do Projeto, as 

principais ideias que definem a proposta final de projeto. Com o objetivo de fundamentar as 

opções tomadas, neste capítulo será descrita e justificada a solução, a partir de um contexto 

geral até ao detalhe englobando todas as escalas trabalhadas. As opções tomadas serão 

fundamentadas com recurso aos elementos desenhados do projeto.  
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2. O LUGAR 
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Figura 1. Planta de Vila Viçosa – Área de Intervenção 
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2.1. Área de Intervenção 

 

Numa primeira abordagem, é importante conhecer o lugar através de uma 

aproximação geográfica do objeto em estudo desde uma visão mais alargada até um contexto 

de proximidade. 

A área de intervenção localiza-se em Vila Viçosa, inserida na região do alto Alentejo, no 

extremo nordeste do distrito de Évora. Os concelhos que o limitam são Alandroal, Redondo, 

Borba e Elvas. A vila beneficia da proximidade a Évora, Estremoz e Elvas, que possuem um 

desenvolvimento cultural com maior destaque e onde a prática da valorização patrimonial tem 

evidenciado resultados de referência. Este fator é identificado como um impulso para um 

desenvolvimento mais sustentado de toda a região. Outro fator favorável a Vila Viçosa é a 

proximidade do Itinerário Principal 6 que faz a ligação entre Lisboa e Badajoz.  

A área de intervenção é alargada ao contexto da Vila, embora se procure um estudo 

focado no Conjunto Monumental do Paço Ducal, que coroa a vila a norte, onde o valor 

arquitetónico e patrimonial, o valor do tecido urbano onde se integra e a presença de um 

conjunto de estruturas verdes, jardins, matas e áreas agrícolas, assume particular relevância.  
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2.2. Contexto Histórico e Evolução Urbana 

 

Depois da presença romana, a região manteve-se ocupada por povos mouros até à 

década de 1230. Mais tarde, “a povoação foi tomada pelos cavaleiros de Avis, durante o 

reinado de D. sancho II, que até 1267 administraram este território. Em 1270, D. Afonso III 

atribuiu-lhe o primeiro foral, passando a designar o povoado por Vila Viçosa (…) ”  (Almeida & 

Belo, 2008, p. 197) originando a formação da vila num contexto de reorganização económica e 

militar – construção de cidades fronteira - para defesa e povoamento do território. O pequeno 

aglomerado urbano primitivo era composto por oito quarteirões retangulares rodeados pela 

muralha, situando-se o castelo numa extremidade. No início do século XV Vila Viçosa expande-

se extramuros, com a construção ao longo da estrada Estremoz-Alandroal (Teixeira, 2007, p. 

17). 

 

  

 

 

Figura 2. Desenvolvimento Urbano de Vila Viçosa 

1 2 3 

4 5 

1. Núcleo Urbano original intramuros, final do séc. XIV 

2. Início do Arrabalde extramuros, primeira metade do séc. XV 

3. Expansão Urbana em finais do séc. XV 

4. Desenvolvimento Urbano quinhentista e obras de fortificação seiscentista 

5. Intervenção do Estado Novo, meados do séc. XX 
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 É D. Fernando I, 2º duque de Bragança, que se instala na vila por esta ter sido doada a 

D. Nuno Álvares Pereira, seu avô, e começa a residir na alcáçova do castelo primitivo, 

mandado erguer em 1297 pelo rei D. Dinis. Foi residência do ducado de Bragança desde 1461 

até à construção do Paço Ducal.  

Quando os duques pretendem deixar a aldeia fortificada para se instalarem numa nova 

residência à imagem do poder crescente da Casa de Bragança, dá-se início em 1501 à 

construção do Paço Ducal, por ordem de D. Jaime I, na Horta do Reguengo, junto ao Convento 

dos Agostinhos. Este sinal de modernização irá originar uma nova fase de expansão urbana, de 

acordo com os princípios urbanísticos que lhe são contemporâneos. “Em Portugal, o objectivo 

destas intervenções urbanísticas era a modernização – formal e funcional (…) ” (Teixeira, 2007, 

p. 20). Segundo Manuel C. Teixeira (2007, p. 20), o processo de desenvolvimento de Vila Viçosa 

corresponde a uma estruturação global com base em três referências aos princípios do 

urbanismo renascentista: o planeamento do traçado, a organização da cidade como um todo, 

a noção de regularidade através da malha urbana ortogonal, adaptada à realidade do lugar 

com uma praça fechada e regular.  

 

 

Através da análise do desenvolvimento urbano da vila, os três conceitos enumerados 

fazem-se evidenciar. A regularidade pretendida do traçado adapta-se à topografia e às 

construções de épocas anteriores. A “concepção unitária do sistema de ruas e quarteirões 

claramente inteligíveis, com os quarteirões vazios que formavam as praças ou terreiros” 

Figura 3. Vila Viçosa, João de Roemer, 1763 
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(Portas, 2007, p. 10). Para Nuno Portas (2007, p. 10-11), a expansão urbanística na vila é feita 

através do desenvolvimento linear dos quarteirões com largos nos extremos e uma praça 

simetricamente aberta ao centro. Estes vazios, circunscritos em todo o seu perímetro pela 

maioria dos monumentos, são exemplo da supremacia do espaço público e dos próprios 

edifícios que o ladeiam.  

A construção ou reconstrução dos sistemas defensivos era outra grande área de 

intervenção do urbanismo renascentista. No início do séc. XVI e devido à sua posição 

estratégica de defesa do país, D. Jaime I e D. Teodósio I construíram o castelo artilheiro 

compacto que utiliza mecanismos defensivos inovadores à época. A cerca, as torres e as portas 

medievais coexistem com as fortificações renascentistas. 

O Paço foi construído ao longo de várias campanhas durante três séculos. O primeiro 

corpo – ala norte – corresponde a um manuelino incipiente, onde apenas o claustro e algumas 

salas térreas pertencem à construção original. Mais tarde, o Paço viria a sofrer alterações 

significativas por vontade do duque D. Teodósio I devido à necessidade de adaptação a novas 

funções, dando-lhe uma linguagem mais classicista. O duque D. Teodósio II dá início em 1583 à 

terceira campanha de obras, motivada pelo seu casamento com D. Ana de Velasco a 1602, 

resultando na ampliação do Paço para sul. Esta campanha, que se realizou em 3 fases distintas, 

origina a composição da fachada clássica de grandes dimensões, finalizada em 1635. 

Quando D. João II, oitavo duque, sobe ao trono em 1640, o Paço deixa de ser a 

residência oficial dos Duques de Bragança, sendo apenas utilizado pela coroa para estadias 

sazonais, tornando-se um dos locais de eleição da família real fora da capital.  

 Já no século XX, as intervenções do Estado Novo em Vila Viçosa, caracterizam-se por 

um estilo fortemente ideológico evocativo da história e do nacionalismo. Para isso, tanto aqui 

como em outras cidades, procurou-se enfatizar e recuperar monumentos, muitas vezes de 

modo imprudente. A intervenção realizada na vila pretendia a desobstrução visual do castelo a 

partir da praça central. O enfiamento visual foi conseguido pela demolição de alguns edifícios, 

construídos na primeira fase de expansão fora da muralha, que permitiu abrir uma alameda 

dando origem à atual Praça da República. Mais tarde, na segunda metade do século, a 

expansão da vila para sul, originou uma área de desenvolvimento industrial e outra residencial 

que permanece em constante evolução com a construção de novas moradias.  
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Figura 4. Praça da República antes da intervenção do Estado Novo, data desconhecida 

Figura 5. Praça da República após a intervenção do Estado Novo, data desconhecida 
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Figura 6. Momentos de um roteiro para Vila Viçosa 

1. Terreiro do Paço 

2. Castelo de Vila Viçosa 

3. Praça da República 

4. Carrascal 

2 

1 

4 
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2.3.  O Património 

 

O panorama atual de Vila Viçosa é revelador de um desenvolvimento cultural débil, 

com inatividade associada ao património construído. Para que se potencie efetivamente o 

desenvolvimento do território, é necessário pensar no património e na sua valorização de uma 

forma integrada e articulada. Numa primeira abordagem é importante perceber que novas 

dinâmicas podem vir a ser implementadas no local e de que modo se manifestam à escala mais 

abrangente do território. É importante olhar para Vila Viçosa como um todo que se integra 

numa região onde essa dinâmica cultural existe e deve ser potenciada. 

A importância da relação e articulação com as cidades vizinhas é fundamental no 

desenvolvimento da região. A proximidade a Évora, Elvas ou Estremoz torna-se referenciador 

de potência para uma dinâmica de complemento cultural entre as várias cidades. Esse 

complemento passa pela elaboração de roteiros temáticos, onde a informação é 

disponibilizada em cada um dos pontos iniciais. Será possível abrir espaço para o 

desenvolvimento de itinerários mais completos e enriquecedores. 

No contexto local e de proximidade, a relevância das diversas unidades de património, 

devidamente articuladas, podem originar roteiros. A integração destas unidades vai beneficiar 

o desenvolvimento integrado de Vila Viçosa. 

 A sequência que se apresenta marca um percurso circular possível, identificando-se 

quatro momentos que representam quatro temas. A sucessão apresentada está associada à 

sua localização no território.  

 

TERREIRO DO PAÇO 

O início do trajeto é marcado pelo primeiro momento – Terreiro do Paço – onde se 

concentram o Paço Ducal, a Igreja e Convento das Chagas de Cristo o Palácio dos Bispos e a 

Igreja de Nossa Senhora da Graça e Convento dos Agostinhos. A agregação destes elementos 

está associada à sua relação com a Casa de Bragança e com o poder que representavam a seu 

tempo. 

A Igreja e Convento das Chagas de Cristo foram fundados em 1514 pelo duque D. 

Jaime, pouco tempo após o início da construção do Paço Ducal, e destinavam-se a ser o 

Panteão das Duquesas de Bragança. Em 1535 chegaram ao convento oito freiras clarissas e 

após algumas senhoras de altas linhagens tomarem o hábito, o convento foi ocupado pela alta 

aristocracia tornando-se um dos mais prósperos do Alentejo.  

O Palácio dos Bispos, pertencente à Casa de Bragança, foi fundado em 1542 pela 

Duquesa D. Joana de Mendonça, segunda mulher de D. Jaime, para sua residência particular. 

Em 1743, D. João V promoveu a sua reformulação para que pudesse ser utilizado para receber 

os bispos-deões da Real Capela e, mais tarde, tornou-se a morada dos almoxarifes da Casa. 
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A Igreja de Nossa Senhora da Graça e Convento dos Agostinhos foram mandados 

erguer pelo rei Afonso III sob invocação de Nossa Senhora da Graça, e entregues aos eremitas 

de Santo Agostinho. Ao longo do tempo foi sofrendo grandes campanhas de obras pela Casa 

de Bragança. Após a extinção das ordens religiosas, o convento esteve abandonado até ser 

ocupado mais tarde por várias unidades militares. Atualmente, o convento está entregue à 

Arquidiocese de Évora. 

 

CASTELO DE VILA VIÇOSA 

O castelo de Vila Viçosa foi erguido em 1297 pelo rei D. Dinis, na sequência do 

contexto de reorganização económica e militar – construção de cidades fronteira – para defesa 

e povoamento do território. A alcáçova foi a residência oficial dos Duques da Casa de Bragança 

até à construção do Paço Ducal. A velha fortaleza sofreu alterações quando os duques D. Jaime 

e D. Teodósio construíram o resistente castelo artilheiro, de grande avanço para a época, 

usando mecanismos defensivos inovadores. 

A igreja de Nossa Senhora da Conceição está situada largo no interior das muralhas. A 

igreja primitiva do castelo deu lugar ao edifício renascentista que sofreu várias campanhas de 

obras até ao restauro do pós-terramoto de 1755.  

 

 

  

Figura 7. Castelo de Vila Viçosa 
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PRAÇA DA REPÚBLICA 

A Praça da República engloba-se num percurso que simboliza dois momentos da 

história, o momento do desenvolvimento urbano do séc. XVI e as obras do Estado Novo. Neste 

ponto encontra-se a igreja de São João Evangelista, mandada construir pelos Duques de 

Bragança para o Colégio Jesuíta mas nunca finalizada.  

 

CARRASCAL 

Para finalizar o circuito, encontra-se o Santuário de Nossa Senhora da Lapa, mandado 

construir pelo arcebispo de Évora, entre 1756 e 1764. No exterior da igreja, ergue-se o cruzeiro 

de Vila Viçosa, que remonta ao séc. XVI, inicialmente colocado no Convento dos Agostinhos. 

Os espaços museológicos, caso do Museu Agrícola e Etnográfico que representa as vivências 

do lugar ao longo do tempo, são também um forte contributo para o desenvolvimento da vila.  

 

 

Figura 8. Praça da República, Vila Viçosa 
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2.4. O Paço Ducal 

 

O Conjunto Monumental do Paço Ducal inclui o Paço Ducal e todos os edifícios 

adjacentes na envolvência do Terreiro do Paço de Vila Viçosa. O Conjunto está classificado 

como Monumento Nacional pelo decreto de 03 de Junho de 1970 encontra-se também 

abrangido pela Zona Especial de Protecção de Vila Viçosa, desde 2011.  

Figura 9. Delimitação do Património Classificado e Zona Especial de Protecção  

 

 

A edificação do Paço, na Horta do Reguengo, ocorreu no momento em que o 4º Duque 

de Bragança, D. Jaime, desejou substituir a sua morada da alcáçova do castelo por um palácio 

com o requinte e o prestígio correspondentes ao poder da Casa. Os documentos produzidos ao 

longo do tempo, por não representarem com total rigor as proporções e a forma, não podem 

ser objeto de avaliação nem delas podemos retirar conclusões diretas quanto à sua rigorosa 

caracterização arquitetónica. 

Figura 10. Conjunto Monumental do Paço Ducal 

Zona Especial de Protecção 

Património Classificado 
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Figura 12. Campanhas de obras no Paço - Planta 

As construções hoje existentes, e que constituem o Conjunto Monumental do Paço 

Ducal, possuem uma grande coesão formal, embora tenham sido edificadas ao longo do 

tempo. 

O Paço Ducal foi erguido, na sua maioria, durante três campanhas de obras. A primeira 

campanha originou o início da construção do 1º corpo, de estilo manuelino, a mando do duque 

D. Jaime I. A segunda campanha realizou-se na segunda metade do séc. XVI. Nesta fase, foram 

realizadas obras de beneficiação e extensão do Paço dando-lhe uma linguagem mais 

classicista. A terceira grande campanha, promovida pelo duque D. Teodósio II motivado pelo 

seu casamento com D. Ana de Velasco, originou a construção da fachada principal de grandes 

dimensões concretizada em três fases entre 1583 e 1635. 

 

 

  

3ª Campanha 2ª Campanha 1ª Campanha 

Figura 11. Campanhas de obras no Paço - Alçado 

1ª Campanha 

2ª Campanha 

3ª Campanha 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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A norte do Paço Ducal localiza-se o Quartel da Ilha que inclui os espaços servidores do 

palácio a seguir identificados: 

 

 

 

 

 

As intervenções que foram ocorrendo no Quartel da Ilha nunca estiveram devidamente 

documentadas e, por esse motivo, está dificultada a perceção clara das alterações feitas ao 

longo do tempo.  

O Colégio dos Moços de Coro ou Seminário dos Santos Reis Magos foi inaugurado em 

1609, por iniciativa do duque D. Teodósio II, e situava-se no interior do Paço Ducal. Por se 

verificar que o espaço era reduzido, foi construído um edifício, em 1760, no Quartel da Ilha, 

durante o reinado do rei D. José I. Mais tarde, o colégio encerrou em 1834 devido à extinção 

das ordens religiosas e, em 1848, o edifício é cedido ao Regimento de Cavalaria 3. Desde 1972 

até 1983, o edifício deu lugar à escola secundária de Vila Viçosa. Agora, o piso térreo é 

ocupado por residências de funcionários enquanto o piso elevado se encontra sem ocupação.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
7 

8 

Figura 13. Identificação dos edifícios 

1. Paço Ducal 

2. Lagar 

3. Colégio dos Moços de Coro 

4. Edifício do Vigilante 

 

5. Picadeiro 

6. Cavalariça Real 

7. Cavalariça Dupla 

8. Cocheira Real 
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A Cocheira Real foi construída no reinado de D. João V, em 1728, resultado da 

necessidade de receber um elevado número de veículos para a cerimónia da ‘Troca das 

Princesas’ que ocorreu em 1729. Esta cerimónia decorreu após ter sido negociado um 

casamento duplo entre os príncipes herdeiros de Portugal e Espanha numa política de 

aproximação entre os dois reinos. O casamento foi realizado na fronteira sob o rio Caia, na 

região de Elvas/Badajoz. A Cavalariça Real é construída em 1752 e, já no reinado de D. Maria I, 

é que se viria a construir a Cavalariça Dupla. É nestes quatro edifícios que está hoje instalada a 

Exposição de Carruagens.  

No Quartel da Ilha encontram-se também o edifício do picadeiro coberto, assim como 

edifícios que eram destinados às residências dos empregados e do vigilante e que atualmente 

se encontram desocupados. 

Os jardins do Paço são um importante elemento do conjunto, delimitados 

exteriormente por muros, nos limites do terreno. Deles fazem parte o Jardim da Duquesa 

também conhecido por Jardim do Bosque; o Jardim das Damas; o Jardim do Picadeiro; o 

Reguengo e a Ilha.  

 

 

 

 

Figura 14. Localização dos Jardins do Paço Ducal 

 

  

1. Terreiro do Paço 

2. Paço Ducal 

3. Quartel da Ilha 

4. Jardim do Bosque 

5. Jardim das Damas 

6. Jardim do Picadeiro 

7. Reguengo 

8. Olival 
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2.5. Análise Fisiográfica e Clima 

 

O território em estudo caracteriza-se morfologicamente pela extensa área de planície 

uniforme que domina a paisagem, surgindo zonas com relevo acentuado mas não 

montanhoso. Vila Viçosa é marcada por uma paisagem rural de montado e olival tal como toda 

a região envolvente. O montado é uma floresta de sobreiros e azinheiras, construída 

artificialmente a partir do bosque mediterrâneo.  

O clima tem características mediterrâneas, com uma estação seca acentuada por 

consideráveis valores de insolação, durante os quatro meses de verão, e o inverno é marcado 

por frio e pluviosidade, originando uma elevada amplitude térmica. As altas temperaturas 

impõem limitações à agricultura, dificultando o desenvolvimento das culturas intensivas. As 

linhas de água existentes possuem uma expressão reduzida, tornando-se fundamental o seu 

controlo e armazenamento, quer ao nível superficial quer subterrâneo. 

 

 

O sistema geológico onde a vila se insere apresenta importantes recursos minerais não 

metálicos onde se verifica uma intensa atividade extrativa de mármores para fins ornamentais. 

Esta produção teve início na região entre as décadas de 70 e 90 do século XX, e foi realizada na 

maior parte dos casos sem planeamento estratégico do uso do território. A falta de 

planificação originou um passivo ambiental e estrangulamentos ao normal prosseguimento da 

atividade, originando o desordenamento paisagístico causado pelas pedreiras, que se 

encontram em situação de abandono, e uma elevada acumulação de detritos que causam uma 

forte pegada na paisagem.   

  

Figura 15. Abandono das pedreiras de extracção do mármore 
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3.  ESTADO DA ARTE 

  



34 
 

Após análise ao Conjunto Monumental do Paço Ducal, e reconhecendo a sua dimensão 

histórica e patrimonial, assume-se a necessidade de recolher conhecimentos teóricos que se 

revelem determinantes tanto para o desenvolvimento do projeto como para a apresentação 

da proposta final.  

 

 

3.1. Património e Identidade 

 

É com o avançar das gerações e com a diversidade cultural imposta pelos constantes 

fatores de mudança característicos da sociedade moderna que surgem as preocupações mais 

recentes na temática do património.  

A partir dos estudos de Silva (2000), no entendimento clássico, evocava-se que o 

conceito de património estava associado ao legado que herdávamos do passado e que 

transmitíamos ao futuro. Ainda que esta definição continue a ter o seu sentido, a autora 

manifesta que atualmente “não podemos entender o património apenas como os vestígios 

tangíveis do processo histórico” (Silva, 2000, p. 218). Já para Magalhães (2005), “todo o 

objecto ou colecção de objectos (…), cujo valor simbólico ultrapassou o funcional, são 

considerados património” (Magalhães, 2005, p. 21). “Contudo, a noção de património abarca 

mais que o material e sumptuoso. (…) Devemos englobar no conceito de património cultural, 

tanto os legados construídos (…) como os testemunhos imateriais” (Magalhães, 2005, p. 23). 

A partir da análise destes dois autores, é reconhecido que ambos tomam 

preocupações idênticas no sentido da análise de património. O atual entendimento acerca 

desta matéria engloba não apenas os valores materiais, móveis ou imóveis, como também 

valores imateriais que representem o testemunho de civilizações ou de cultura.  

Tomando como partida que o património são bens, tangíveis e intangíveis, que 

representam um território, importa perceber como se definem ou se identificam esses valores. 

Esta discussão, não pretende questionar se todos os vestígios existentes do passado são 

considerados ou não património, mas de que modo é que essa identificação ocorre. Para 

Carvalho (2005-2006), são as próprias comunidades, com base nas suas memórias coletivas, 

que se responsabilizam por identificar o seu património. Portanto, o valor da memória adquire 

o sentido de “elemento gerador da imagem e da identidade territorial” (Carvalho, 2005-2006, 

p. 210). Neste sentido, os elementos de património que as comunidades identificam e que 

representam a sua identidade enquanto grupo serão elementos que possuem também um 

valor diferenciador (Silva, 2000). 

Consequentemente, entende-se que um coletivo possui a legitimidade de selecionar os 

elementos que considera representativos simbolicamente da sua identidade e que sejam 

também distintos de outras identidades. Importa, neste ponto da reflexão, debruçarmo-nos 

sobre o sentido a atribuir a identidade e de que modo é que ocorre a sua construção.   



35 
 

 “Em contextos de globalização, e consequente alteração das noções de 

espaço e de tempo, o que se verifica é um renascer das identidades 

nacionais, mas sobretudo locais, regionais, comunitárias e mesmo pessoais 

(…).” 

 (Magalhães, 2005, p. 29) 

 

A modernidade é caracterizada pelas acentuadas alterações da organização social. É 

através do consequente contacto de pessoas, bens e ideias, no quadro internacional, que as 

“comunidades locais tomam consciência de si enquanto grupo partilhando valores comuns” 

(Magalhães, 2005, p. 30). Para este autor “a identidade é, antes de mais, uma construção 

cultural, um processo (…) ” (Magalhães, 2005, p. 29) que ocorre com a continuidade do tempo. 

Os indivíduos constroem a sua identidade com base numa dinâmica constante, produzida pela 

modernidade, e que acaba por se refletir nos objetos.  

À vista do que se apresentou anteriormente, um efeito da própria globalização é 

conduzir “as comunidades locais, ou seja, os indivíduos que as compõem, a reinventar, ou 

mesmo inventar a sua identidade (…)” (Magalhães, 2005, pp. 29-30) estando esta em 

constante construção e reconstrução. É neste contexto que o património é “apropriado e 

reapropriado pelos indivíduos” para a “construção e reivindicação de identidades locais” 

(Magalhães, 2005, p. 31). 

 

 

3.2. O Património como Recurso 

 

No quadro do atual desenvolvimento das regiões, temos assistido ao desenvolvimento 

de políticas que assentam na divulgação da imagem de qualidade dos próprios territórios, 

destacada essencialmente na diferenciação. Esta diferenciação está marcada na “forte 

concorrência entre os territórios num quadro espacial cada vez mais aberto, competitivo e 

exigente” (Carvalho, 2005-2006, p. 217). Contudo, e independentemente da competitividade, 

as estratégias de desenvolvimento local, em muitos dos casos, afirmam-se na necessidade da 

sua própria projeção como efeito da crescente globalização. As políticas que as comunidades 

adotam na projeção do seu território, segundo Silva (2000), estão implícitas no “aumento da 

importância atribuída à preservação do património, como elemento de afirmação das 

singularidades locais” (Silva, 2000, p. 220). Para a autora, e como já foi abordado 

anteriormente nesta exposição, o modo como as sociedades se relacionam com o passado é 

diretamente influenciado pela rápida mutação social a que recentemente assistimos.  

 

“ O turismo emerge de forma recorrente como factor de articulação 

económica e territorial e de valorização patrimonial, e por isso assume um 

papel destacado nas estratégias de requalificação e revitalização dos 

tecidos urbanos” 

 (Carvalho, 2005-2006, p. 218). 
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Nos nossos dias, a estratégia de projeção de um território utiliza como instrumento o 

desenvolvimento turístico associado à valorização do património. Apesar de existir uma maior 

expressividade da relação entre território e cultura nos espaços urbanos, temos assistido a um 

crescente aumento do interesse nesta área também em territórios rurais.  

Em resultado desta articulação, as mudanças que se fazem sentir nas comunidades, 

tanto ao nível económico como social, resultantes da crescente atividade turística são 

evidentes, principalmente porque vêm renovar as dinâmicas do emprego e introduzem 

também alterações no plano da economia local (Silva, 2000). Neste sentido, e dentro da 

crescente valorização do património como elemento de dinamização local e de 

desenvolvimento turístico, à “lógica da singularidade do objecto acrescenta-se a lógica da sua 

valorização comercial” (Silva, 2000, p. 220). 

Numa outra perspetiva, Magalhães (2005) afirma que a integração entre o património 

cultural e a sua dinamização só faz sentido se houver uma inclusão da comunidade no próprio 

projeto. Neste sentido, a animação não é uma finalidade em si, mas um modo de “resolver ou 

contribuir para a resolução de problemáticas concretas da comunidade” (Magalhães, 2005, p. 

80). Com esta afirmação, não podemos dissociar nem sobrepor as vontades de divulgação de 

um território, através da atividade turística associada ao património, da responsabilidade 

social inerente a esta articulação. Também a autora Silva (2000) aborda essa questão dizendo 

que o “desafio que se coloca ao turismo é o de utilizar os recursos patrimoniais (…) para que os 

seus benefícios resultem numa efectiva melhoria de qualidade de vida dos cidadãos, tanto 

daqueles que o praticam como daqueles que o acolhem” (Silva, 2000, p. 221). 

Em resumo, considera-se pertinente a associação do turismo na revitalização dos 

lugares, utilizando como meio o património. Já anteriormente se tinha afirmado que esta 

dinâmica associada ao património é também um mecanismo e uma oportunidade para a 

invenção e reinvenção da identidade cultural. Deste modo, permite-se que as cidades se 

adaptem às reais necessidades contemporâneas (Menezes, 2011). 

 

 

3.3. Salvaguarda e Continuidade no Tempo 

 

Ao longo do tempo, manifestam-se diversas questões no âmbito da salvaguarda e 

valorização do património. Estas questões são influenciadas sobretudo pelas diversas 

organizações internacionais que contribuem para um melhor entendimento dos critérios a 

utilizar. É sabido que os princípios divulgados através das convenções internacionais, 

orientadores do modo como se intervêm no património, têm sofrido grandes alterações ao 

longo dos tempos. Contudo, é com base nesses critérios que surgem os quadros normativos e 

jurídicos definidos pelos países ou regiões, onde se definem classificações que funcionam 

como proteção e salvaguarda.  
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Desse modo, e dando especial enfoque ao património arquitetónico, dada a 

complexidade do tema, torna-se particularmente importante na abordagem ao caso, o estudo 

extensivo das dinâmicas do lugar onde se insere. O estudo do lugar assume especial relevo na 

perspetiva da intervenção, do ponto de vista da preservação ou não de determinados 

elementos que constituem o conjunto a intervir. Após uma apresentação clara das motivações 

da intervenção, que respeitem as limitações impostas, se justifica uma intervenção profunda 

no património.  

Com base no que se fez apresentar no subcapítulo anterior, pretende-se agora discutir 

a coexistência dos dois temas – dinamização do território e salvaguarda do património. Para 

Menezes (2011), a ideia da dinâmica social, indispensável à dinamização dos territórios, não é 

oposta à ideia da preservação do património arquitetónico pois esta não deve estar assente 

“no congelamento e na espectacularização da cultura” (Menezes, 2011, p. 95). Já Carvalho 

(2005-2006) defende que a salvaguarda e a estima dos povos pelo património está 

dependente da “educação patrimonial, como processo de mediação entre o património e a 

sociedade, que visa o desenvolvimento duradouro de conhecimentos” (Carvalho, 2005-2006, 

p. 223). Para este autor, as ações educativas produzem uma sequência de procedimentos: 

conhecer, compreender, respeitar, valorizar, cuidar, desfrutar, transmitir (Carvalho, 2005-

2006). No fundo, as diferentes perspetivas complementam-se. É com base no conhecimento 

que se procura a melhor resposta de intervenção para cada caso e com base nas necessidades 

atuais.  

 

“Em termos socioculturais, considera-se poder ter interesse conceber a ideia 

de autenticidade como a capacidade que as sociedades têm para escolher 

livremente como querem viver o presente sem renunciarem às suas histórias 

e culturas. Tal perspectiva projecta a possibilidade de compatibilizar a 

salvaguarda do património com a promoção de melhores condições de 

adaptação da cidade às necessidades contemporâneas (…)” 

 (Menezes, 2011, p. 95). 

 

Em conclusão, as estratégias de intervenção sobre o património hoje defendidas não 

passam apenas pela “simples ideia de perpetuar algo, numa perspectiva de imobilidade 

perante a História e de recusa da possibilidade de (re)construção de identidade(s)” (Menezes, 

2011, p. 95) porque a própria identidade “constrói-se e reconstrói-se por meio das trocas 

sociais” (Magalhães, 2005, p. 8) estando estas sujeitas a constantes alterações ao longo do 

tempo. 
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3.4. Casos de Estudo 

 

PORTA NOVA DE ALHAMBRA 

 

O Alhambra, situado em Granada, é o testemunho da última grande civilização islâmica 

na península ibérica, tornando-se um local particularmente importante que deverá, por um 

lado, ser conservado e preservado com a sua histórica beleza, e por outro, evoluir no âmbito 

da actual sociedade. 

Em resposta a um concurso internacional, Álvaro Siza Vieira e Juan Domingo Santos 

apresentam um projeto onde desenvolvem a nova entrada para Alhambra. A transição entre a 

cidade e o monumento é feita através de um novo edifício que utiliza o desnível formado pelos 

antigos terraços agrícolas para desenhar uma sucessão de plataformas, criando um terraço 

panorâmico a uma cota superior que proporciona uma perspetiva distinta sobre Alhandra. É a 

partir deste terraço que se desce para o átrio principal. A dualidade de intrusão e extrusão 

topográfica dos espaços construídos permite uma maior integração na paisagem, minimizando 

o seu impacto visual. O programa inclui zonas de estacionamento, atendimento e informação, 

instalações sanitárias, cafetaria, restaurante e auditório.  

 

A pertinência do estudo deste projeto está no modo como o espaço de acolhimento e 

de entrada dos visitantes é resolvido. Não esquecendo que o contexto e as necessidades de 

Vila Viçosa são distintas, identificam-se problemas e programas semelhantes no caso da Porta 

Nova de Alhambra. A relação entre o construído e a sua integração com o meio envolvente. 

Figura 16. Nova Entrada de Alhambra  
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MUSEU DE ARTE E ARQUEOLOGIA DO CÔA 

 

O Vale do Côa é considerado como um dos mais importantes sítios de arte rupestre do 

mundo. O projeto surge como resposta à necessidade de gerir, proteger e musealizar a arte 

rupestre, classificada como Património da Humanidade.  

O museu desenhado por Tiago Pimentel e Camilo Rebelo, localizado numa encosta da 

foz do rio Côa em Vila Nova de Foz Côa, tem como estratégia conceber uma instalação na 

paisagem, onde se pretende criar um diálogo entre o desenho/forma do corpo construído e a 

paisagem natural circundante. O desnível topográfico acentuado e a chegada à cota alta são 

fatores determinantes na formalização da proposta que motiva a ocupação do terreno para 

acolher o programa, criando uma plataforma panorâmica na cobertura cujo cenário revela a 

grandiosidade dos montes e vales. Deste modo, os arquitetos pretendem potenciar e enfatizar 

a imponente amplitude de vistas que caracteriza o sítio, evitando que o edifício se assuma 

como obstáculo entre quem chega e a paisagem que o rodeia. 

Figura 18. Corte – Nova Entrada de Alhambra 

Figura 17. Fotomontagem – Nova Entrada de Alhambra 

Figura 19. Implantação do Museu do Côa 
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A proposta resulta numa estrutura que confere uma nova silhueta à encosta, 

desenhada à medida do lugar, concebendo o volume e a escala através da topografia. A 

relação deste projeto com Vila Viçosa está no modo como se pretende estabelecer a relação 

entre os edifícios construídos e os novos espaços a criar. Do mesmo modo que este projeto 

usa a topografia como fator gerador da forma, permitindo a desobstrução do campo visual, 

procura-se em Vila Viçosa que a modelação do terreno e a apropriação das suas camadas 

internas conformem os espaços, minimizando a imposição ou a sobreposição da nova 

arquitetura. 

 
CASA EM BAIÃO 

A vontade passava por recuperar uma ruína para uma casa de fim de semana em 

Baião, na serra do Gerês. Eduardo Souto Moura optou por consolidar a ruína, com um jardim 

fechado no seu interior, e construir a casa pretendida ao lado. Deste modo, a ruína torna-se 

um elemento da natureza que vai definir a orientação, a escala e o espaço da nova construção. 

A casa é edificada a partir do corte do muro de contenção que dá lugar ao pano de vidro que 

constitui a fachada e que se encontra recuado, procurando a diferenciação entre a construção 

nova e a existente.  

A escala do projeto, o modo como se relaciona com a ruína e a abertura e uso do muro 

de contenção que vai dar lugar a um novo espaço, são os elementos principais neste caso que 

se tornam influenciadores das opções tomadas no projeto a desenvolver em Vila Viçosa.    

Figura 20. Ocupação do solo pelo Museu 

Figura 21. Casa em Baião, Gerês 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
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Pomar de oliveiras 

Quartel da Ilha 

4.1. Enquadramento da Proposta 

 

Um dos principais problemas de Vila Viçosa é a desertificação do território, 

acompanhando a tendência de muitas regiões do interior do país. Além desta dificuldade, os 

problemas socioeconómicos fazem-se sentir devido ao abandono da indústria da extração de 

pedra natural. Em consequência, o aumento do desemprego aliado ao desacelerar da 

economia, conduz à deslocalização dos trabalhadores e das camadas jovens para outras 

cidades, dando continuidade ao ciclo já instalado. 

Deste contexto, o Paço Ducal desempenha um papel preponderante no sentido de 

inversão deste ciclo, podendo utilizar os seus recursos patrimoniais para o desenvolvimento da 

atividade turística da vila, e promover um impulso na economia para a melhoria das condições 

de vida da comunidade. 

Com base neste princípio, o projeto tem com o objetivo de valorizar o património e 

apresentar novos espaços que articulem com as diferentes estruturas construídas, produzindo 

usos complementares que tenham a capacidade de dinamizar o território. Pretende-se 

apresentar respostas tanto para a necessidade de acolhimento de turistas, como para os 

problemas da comunidade. A convergência entre estas duas realidades torna-se o ponto de 

partida para o desenvolvimento da proposta. 

 

 

 

O local que se propõe para cerne da intervenção é propriedade da Fundação da Casa de 

Bragança, e está delimitado a sul pelo Conjunto Monumental do Paço e pela Horta do 

Reguengo, a oeste e norte pela rua da Horta do Reguengo e a este pela rua Duque D. Jaime. 

Para um melhor entendimento deste espaço, indicamos a sua divisão em duas zonas com 

Figura 22. Área de Intervenção 
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características distintas. A primeira é formada pela área construída a norte do Paço Ducal – 

denominada por Quartel da Ilha. A segunda é a zona adjacente de olival.  

 O espaço construído do Quartel da Ilha é hoje um local encerrado, delimitado pelo 

Paço Ducal e por muros, constituindo parte do percurso e funcionando com ponto de saída da 

visita. Da zona construída serão estudados para este exercício nove edifícios que formalmente 

se integram na envolvente, mantendo o sentido de unidade e coerência do conjunto.  

O olival é também uma área murada e encerrada em todo o seu perímetro. É 

constituído por um extenso olival, fonte de rendimento para a Fundação. De salientar que uma 

valência evidente é o facto de possuir várias frentes de rua – Rua da Horta do Reguengo e Rua 

Duque D. Jaime – o que permite gerar atravessamentos entre elas.  

 

 

 

4.1.1. Ideias Base 

 

NOVA ENTRADA  

O Paço Ducal localiza-se a norte da vila, ao longo da estrada que liga Vila Viçosa a Borba. 

Portanto, o Paço é um dos primeiros edifícios que surgem à chegada, de forma repentina e 

quase sem aviso, destruindo a espetacularidade de aproximação inerente a um edifício desta 

natureza.  

Atualmente, um visitante chega ao Terreiro do Paço e aproxima-se da entrada principal 

para adquirir o seu ingresso, começando a visita ao fundo da escadaria. Mas e o que sentiu 

junto da monumental fachada? Provavelmente não pensou nisso porque a preocupação para 

encontrar um lugar de estacionamento, verificar se levava consigo a máquina fotográfica e 

comprar o bilhete foi maior que sentir o que é estar naquele terreiro imenso. É com base nesta 

realidade que se considera fundamental que a entrada na visita ao Conjunto Monumental seja 

realizada num outro espaço, porque o Terreiro do Paço é ele próprio elemento de visita.  

É com base neste ponto que surge a ideia principal do projeto. Criar uma nova entrada 

que valorize a vila e que sirva como elemento antecessor do modo de fazer a visita ao Paço. 

Esta alteração do percurso de visita adiciona uma experiência inexistente até aqui – a visita ao 

Conjunto a partir de um espaço central. Com esta alteração pretende-se não só a valorização 

do património como também criar um espaço gerador de uma nova centralidade onde 

confluem as vivências da comunidade e a chegada dos visitantes.   
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O LIMITE  

O Terreiro do Quartel da ilha, composto por vários edifícios, é o local onde termina a 

visita e está instalada a exposição de carruagens. Ao circular pelo espaço, constata-se que se 

encontra encerrado, delimitado a sul pelo Paço e a norte por muros com uma altura elevada. 

Neste caso, o muro é o elemento barreira que conforma o espaço exterior impedido a sua 

ligação com os jardins e com o pomar de oliveiras. Deste modo, o único ponto de saída 

possível é através da Porta dos Nós.  

Este limite, imposto pelo muro existente, é o ponto de partida para a segunda ideia 

chave do projeto.  

Um limite é uma linha que separa duas superfícies contínuas, uma fronteira portanto. 

Esta fronteira, materializada pelo muro, tem como objetivo não só a possibilidade de encerrar 

o espaço como também impedir a sua transposição. Ora, o interesse nos limites da zona 

construída surge pela vontade de os transformar em elementos de transição. Poder encerrar o 

espaço, sem o fechar. Ou seja, dar à barreira a função de continuidade, para que esta funcione 

como elemento transitório entre dois espaços e não como uma extrema que encerra um 

recinto.  

 

 

4.1.2. Programa 

 

O Programa para a intervenção no Conjunto Monumental do Paço Ducal, proposto 

pela Fundação da Casa de Bragança, é considerado uma referência e uma base de trabalho 

para responder às necessidades identificadas por esta entidade. Para além da possibilidade de 

abrangência a outros focos identificáveis, o Programa enumera os seguintes temas: 

 Espaço expositivo para o acervo fotográfico da Fundação; 

 Espaço Comercial; 

 Espaço de Cafetaria/Restauração; 

 Zona de estacionamento; 

 Espaço para projeções audiovisuais; 

 Espaço polivalente com capacidade para acolher eventos públicos; 

 Parque na continuidade dos atuais jardins; 

 Anfiteatro exterior. 

Após reflexão dos temas identificados pela Fundação, reconhece-se a necessidade de 

prever um espaço de bilheteira a norte do terreiro com capacidade para acolher os visitantes. 

Tendo em conta que o objetivo do projeto é englobar também espaços para uso da 

comunidade, ao programa identificado soma-se também a criação de uma biblioteca e de um 

auditório.  
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4.1.3. Estratégia de Intervenção  

 

A definição da estratégia de intervenção está diretamente associada à formulação do 

programa. A sua definição tem origem na leitura e análise do território e do espaço construído 

existente.  

Após a análise do lugar, identificam-se potenciais aspetos de atuação, associados a 

bloqueios e disfunções dos espaços que comprometem o seu uso em pleno. Desse modo, a 

estratégia de intervenção pretende desenvolver soluções para as seguintes necessidades:  

I. Organização das acessibilidades; 

II. Formulação de um novo percurso de visita; 

III. Entrada e saída do espaço visitável na mesma zona; 

IV. Desenvolver um programa de uso público para benefício da comunidade. 

Em relação às acessibilidades, pretende-se desenvolver zonas devidamente 

organizadas para o estacionamento de veículos. Repare-se que, estando o Paço Ducal 

localizado numa entrada da vila, e na perspetiva que se procura desenvolver a atividade 

turística a uma escala global, a dimensão das bolsas de estacionamento devem ser 

devidamente enquadradas, tanto ao nível da localização como da sua capacidade. A partir dos 

pontos destinados ao estacionamento, tanto a automóveis ligeiros como a autocarros, é 

necessário criar condições para que as pessoas circulem com comodidade e se aproximem dos 

locais pretendidos. 

 

 

 

 

Figura 23. Espaços de distribuição/encontro e percurso de visita 
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A definição do percurso obedece às seguintes condicionantes: 

Em primeiro, os vazios identificados conformados pelos edifícios existentes são 

adaptados para espaços de distribuição e de encontro. De distribuição, porque devem ter a 

capacidade para as pessoas poderem seguir caminhos distintos dependendo do que desejam 

visitar. De encontro, porque funcionam como espera associada ou à continuidade ou ao fim do 

percurso. Estes vazios devem ocorrer no início, no meio e no fim da visita. 

Em segundo, o percurso deve estar definido tendo em conta uma orientação lógica de 

sequência das partes a visitar. Essa lógica deve obedecer a duas condições. À condição de um 

visitante querer efetuar uma visita completa; e à condição de um visitante querer apenas 

visitar partes. Para que os atropelos não se façam sentir entre os dois casos, os espaços de 

distribuição e de encontro possuem um papel fundamental.  

A estratégia de intervenção passa também por definir que o local exterior, antecessor 

da entrada e sucessor da saída, seja o mesmo. O objetivo é que exista um espaço exterior por 

onde é realizada a entrada e para onde se dirige a saída da visita. Neste ponto é importante 

esclarecer que se pretende um espaço de reunião oferecendo condições para a estada das 

pessoas.  

Por último, após a identificação da necessidade de desenvolvimento e dinamização do 

território procura-se desenvolver, a partir da criação de novos volumes articulados com os já 

existentes, programas que beneficiem a comunidade. Ao nível da sua conformação e do 

desenho, pretende-se que os novos volumes não assumam uma imagem de robustez de modo 

a que a monumentalidade e a harmonia do Conjunto não seja comprometida.  

Em conclusão, o plano passa por criar uma confluência num único espaço central que 

corresponda à nova entrada a que se fez referência na ideia base. É nos limites do Conjunto 

Monumental do Paço Ducal que os pontos que definem a estratégia se reúnem:  

I. A bolsa de estacionamento à chegada à vila;  

II. A entrada e saída da visita com um novo percurso;  

III. Os novos espaços com programas para uso da comunidade. 
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4.2. Formalização da Proposta 

 

 

4.2.1. Forma 

Para definir a forma dos novos edifícios, houve uma procura de alinhamentos e de 

proporções relacionados com três objetivos. Em primeiro lugar o objetivo de criar um volume 

associado ao fim da visita e que respeite as proporções das pré-existências. Segundo, a 

vontade de ligar e criar percursos entre a Rua da Horta do Reguengo e a Rua Duque D. Jaime. 

Por último, criar uma zona de abertura que marcasse uma nova entrada, permitindo identificar 

a aproximação ao Conjunto Monumental do Paço Ducal. (Desenho 02 e 03, Volume II) 

Com a finalidade de minimizar o impacto visual devido à relação e à proximidade com 

o Conjunto revelou-se essencial uma implantação contida. Deste modo, o desnível topográfico 

motiva a ocupação das camadas internas do terreno e determina a conceção dos novos 

volumes que acolhem as funcionalidades e se geram ao longo de diferentes cotas. Através do 

recorte do solo para desenhar os alinhamentos pretendidos criam-se espaços vazios que se 

transformam em praças ou jardins que acompanham a intervenção, funcionando como 

elementos de transição que marcam o acesso aos diversos espaços. (Desenho 03, Volume II) 

É imperativo que a escala e a proporção entre os novos corpos e os edifícios 

construídos não assumam relações díspares. Desse modo, enterrar parcialmente os edifícios é 

a solução adotada para minimizar o impacto gerado pela sua dimensão, permitindo uma 

integração harmoniosa.   

 

 

Dada a dimensão do programa, o projeto caracteriza-se por expandir as áreas 

funcionais por quatro volumes que se estendem pela zona norte do Conjunto.   

O volume 1, correspondente à cafetaria e loja, desenvolve-se ao longo de um piso 

parcialmente enterrado, que se abre a sul para os jardins e a nascente para o recinto. É através 

do seu interior que se permite a ligação entre a zona de visita e o exterior.  

Figura 24. A topografia modela os novos corpos 

Figura 25. Relação volumétrica entre espaços construídos e novos volumes 
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O auditório e o restaurante localizam-se no volume 2. Estas funcionalidades 

desenvolvem-se em extremos opostos do corpo do edifício separados por uma praça central 

coberta que se abre no alinhamento dos volumes 3 e 4, permitindo um enfiamento visual. O 

restaurante é o único espaço que se volta para a Nova Entrada de Vila Viçosa, tornando-se o 

corpo de maior impacto pelo seu volume e pela expressão distinta que assume. O auditório 

desenvolve-se em dois pisos, sendo o espaço de maiores dimensões, encontra-se enterrado 

quase por completo comunicando apenas com a praça central. (Desenho 04 e 05, Volume II) 

O Volume 3 e 4 acolhem a biblioteca e desenvolvem-se em 2 pisos e 1 piso, 

respetivamente, permitindo que o acesso seja feito através de dois pontos distintos. O acesso 

principal é realizado a partir da Nova Entrada, diretamente para o volume 3 entrando no piso 

1, o segundo acesso localiza-se no piso 0 na interceção dos dois corpos. (Desenho 05 e 06, VolumeII)  

Exteriormente assume-se a horizontalidade dos edifícios, com pequenas variações 

relativamente às suas alturas. O terreno ao encobrir parte dos corpos possibilita uma leitura 

menos imponente, não permitindo uma sobreposição do novo conjunto arquitetónico ao 

Conjunto Monumental.  

Figura 26. Planta de implantação 

1 

2 

3 

4 
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8 

Os parques de estacionamento caracterizam-se por uma geometria que acompanha os 

alinhamentos e a direção dos edifícios, definindo-se como pegadas no terreno – vazios. As 

proporções são ajustadas e definidas tendo em conta a proximidade ao Conjunto, procurando 

a sua integração na paisagem através da vegetação. O parque localizado na Nova Entrada tem 

capacidade para 54 automóveis enquanto o da Rua da Horta do Reguengo, permite 

acondicionar 44 automóveis e 11 autocarros. 

A ligação que se cria entre a Rua Horta do Reguengo e a Nova Entrada é realizada 

através dos corpos construídos, permitindo uma vista diferenciada sobre o Conjunto 

Monumental. Os elementos que permitem a transição de cotas, uma escadaria e uma rampa 

contínua, criam rasgos nos volumes construídos determinando e demarcando as geometrias. 

Estes acontecimentos ocorrem nos pontos em que os edifícios se intersetam. (Desenho 03, 

Volume II) 

 

4.2.2. Configuração Espácio-funcional 

 

Tendo em consideração a diversidade do programa apresentado, é pertinente alocar 

as novas valências quer nos edifícios construídos, quer nos espaços que farão parte dos novos 

corpos a edificar. Em termos funcionais, o programa que se insere nos edifícios construídos 

está diretamente relacionado com a própria visita ao Conjunto, ou seja, os edifícios serão 

adaptados para acolherem a bilheteira e os espaços de exposição. O restante programa, a 

cafetaria, a loja, o auditório, o restaurante e a biblioteca estarão distribuídos nos quatro 

volumes que compõem a nova construção. (Desenho 1, Volume II) 

 

 

 

 

O acesso à área de intervenção pode ser feito através de diversos locais de acordo com 

o ponto de chegada. Tendo em conta que a intervenção não está concentrada num único local 

ou numa única construção e que por isso o programa se estende por diversos corpos ou 

edifícios, o acesso a cada funcionalidade é realizada individualmente.  

A organização das funcionalidades pelos edifícios que compõem o Terreiro do Quartel 

da Ilha assenta nos seguintes fatores. O primeiro fator corresponde à associação lógica entre o 

espaço a visitar e o percurso a fazer; o segundo fator é a necessidade de facilitar o acesso 

separadamente às exposições; o terceiro fator consiste em analisar as condicionantes de 

adaptabilidade do programa às características dos edifícios. 

1. Estacionamento 
2. Bilheteira 
3. Espaço Audiovisual 

4. Serviços Internos 

5. Acervo Fotográfico 

6. Exposições temporárias 

7. Exposição de Carruagens 

8. Cafetaria 

9. Loja 

10. Auditório 

11. Restaurante  

12. Biblioteca 

1 

1 

2 

3 
4 5 

6 

7 

9 

10 11 

12 

Figura 27. Distribuição Programática 
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Figura 27. Planta Piso 0 
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Prevê-se que a bilheteira, a zona de acolhimento e os respetivos espaços de apoio 

estejam instalados no antigo picadeiro. A motivação para esta escolha deve-se à implantação 

do edifício em relação aos restantes, representando o primeiro contacto com o Conjunto no 

momento da chegada a Vila Viçosa. 

O espaço audiovisual é a primeira passagem e o ponto de comunicação com elementos 

expositivos e informativos acerca do Conjunto ou das exposições que dele fazem parte, 

localizando-se no antigo edifício do vigilante. Pretende-se que este espaço seja uma 

antecâmara de preparação para a realização da visita.  

O edifício do Colégio dos Moços de Coro, segundo momento da visita, dará lugar ao 

núcleo expositivo do acervo fotográfico da Fundação. Sendo esta exposição mais controlada, 

do ponto de vista da dimensão e volume do material a expor, as salas do edifício do colégio 

permitem uma maior sensação de proximidade entre o visitante e os elementos fotográficos. 

De seguida, o visitante é encaminhado para o edifício do antigo lagar onde se encontram as 

exposições temporárias. A dimensão do espaço interior possibilita a variabilidade das obras do 

ponto de vista da sua forma, podendo também ser utilizado como espaço polivalente caso a 

agenda o permita.   

A Porta dos Nós está agora integrada no circuito realizado pelos visitantes, que se 

dirigem posteriormente para o Terreiro do Paço, visitando de seguida o Paço. A exposição de 

carruagens mantém-se nos edifícios da Cocheira Real, da Cavalariça Real e da Cavalariça Dupla. 

A visita termina no jardim, após a visita à exposição de carruagens. A remodelação do 

jardim permite que o espaço do fim de visita se torne acolhedor e convidativo à permanência. 

A cafetaria e a loja instalam-se num novo corpo que absorve o antigo muro. A entrada no 

edifício é realizada através do portal para um vestíbulo exterior, que se encontra no 

enfiamento visual da rua conformada pelas Cavalariças Real e Dupla. O vestíbulo assume-se 

como o elemento distribuidor ao encaminhar o público para a cafetaria ou para a loja.  

A cafetaria abre-se a sul, a partir de uma depressão no terreno que permite que o 

corpo do edifício flutue sobre os jardins, que podem ser acedidos a partir do átrio que 

antecede a cafetaria. Este átrio é um elemento de descanso, de espera e de distribuição pois 

permite o acesso às instalações sanitárias, à cafetaria e aos jardins. (Desenho 05, 08 e 09, Volume II) 

Figura 28. Fotografias da Maqueta  
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A saída do espaço de visitas ocorre após a passagem pela loja que se encontra 

orientada para o exterior do recinto, permitindo aumentar o número de vendas não limitando 

o produto apenas aos visitantes. (Desenho 05, Volume II) 

Os serviços que são integrados no programa do auditório organizam-se em dois pisos – 

piso 0 e piso -1. A entrada principal faz-se pela praça central que permite o acesso direto ao 

foyer no piso 0, onde se encontram os serviços de apoio indispensáveis: o balcão de receção, a 

bilheteira e os bengaleiros. O foyer é também elemento de distribuição, encaminhando o 

público para o auditório e dando acesso ao piso inferior onde se encontram as instalações 

sanitárias. (Desenho 04 e 05, Volume II) 

De modo a garantir o bom funcionamento do auditório, além da sala e do palco, prevê-

se a integração de serviços como uma regi e salas de tradução no piso 0, camarins, armazéns e 

áreas técnicas no piso -1. O cais de cargas e descargas localiza-se na zona posterior do palco e 

é acedido através da Rua da Horta do Reguengo. (Desenho 04, 05 e 08, Volume II) 

Relativamente à biblioteca, já se referiu anteriormente que se organiza em dois pisos – 

piso 0 e piso 1. Os átrios de entrada localizam-se na interseção dos dois corpos, sobrepostos, e 

comunicam interiormente através de uma escadaria e elevador. Estes são elementos 

distribuidores pois permitem aceder à zona de leitura, ao espaço infantil e aos serviços. A 

organização do programa é realizada tendo em consideração as caraterísticas dos espaços. A 

zona destinada aos serviços administrativos e de apoio localiza-se junto à entrada, estando os 

gabinetes de trabalho, a sala de reuniões, o depósito, e a sala polivalente no piso 0, enquanto 

a sala do pessoal se encontra no piso 1. (Desenho 05 e 06, Volume II) 

Através dos átrios é possível aceder também ao espaço de leitura infantil e de adulto 

que se repartem pelos dois corpos, separadamente. A zona destinada à leitura e consulta 

encontra-se alocada ao longo dos dois pisos, enquanto o espaço infantil está inserido no corpo 

constituído por um piso. As instalações sanitárias encontram-se em ambos os pisos em dois 

pontos distintos. 

 

 

Figura 30. Corte-Alçado da Intervenção 

Figura 29. Corte-Alçado da Intervenção 
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Figura 31. Fotografias da Maqueta 

 

 

 

4.2.3. Materialização 

 

A proposta caracteriza-se pelo modo como se integra na topografia e se relaciona com 

os edifícios construídos. Para que essa integração subsista, a linguagem estrutural e material a 

atribuir ao projeto é determinante. O aprofundamento a este estudo apenas foi realizado para 

o corpo da cafetaria e da loja. (Desenho 10, Volume II) 

A horizontalidade e a volumetria pura, como resultado do desenho do projeto, 

refletem a importância dada à integração do edificado. A permeabilidade pretendida na 

fachada contribui para uma concentração de luz natural no interior e para a sensação de 

leveza e transparência pretendida na integração do edifício com o Conjunto. A cobertura e as 

divisórias, em betão convencional, assumem-se como os elementos massivos que pousam 

sobre a leveza.  

Dado às condições climáticas, prevê-se o sombreamento da cobertura, através do seu 

revestimento em madeira, e o sombreamento das fachadas em vidro recorrendo a árvores e 

vegetação de folhas persistentes. O pavimento da cobertura em madeira é construído de 

modo criar uma caixa de ar no seu tardoz permitindo a ventilação e a consequente diminuição 

da absorção de calor pela estrutura de betão. (Desenho 11 e 12, Volume II) 

A base estrutural do edifício é definida a partir da elaboração de uma métrica 

procurando que os elementos estruturais se tornem elementos marcantes do espaço. A essa 

métrica faz-se corresponder pilares de betão que transmitem as forças da cobertura ao solo. 

Para complemento da estrutura de betão é definida uma métrica periférica onde assentam 

pilares metálicos, colocados no interior, com a dupla função de suportar as superfícies 

envidraçadas. (Desenho 10, Volume II) 
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Os equipamentos necessários ao controlo do ar no interior do espaço localizam-se 

num núcleo enterrado exterior. A partir deste, a instalação das condutas de distribuição de ar 

integram-se nos pavimentos, nas zonas periféricas do edifício. Nos blocos centrais 

desenvolvem-se os serviços e instalações sanitárias, permitindo que a recolha do ar de todo o 

edifício seja por aí conduzida e encaminhada para o exterior. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32. Corte Construtivo da Cafetaria 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A proposta de projeto apresentada para o Conjunto Monumental do Paço Ducal dá 

resposta à estratégia definida inicialmente, ao programa estabelecido e às necessidades do 

lugar, procurando perspetivar os planos futuros da Fundação da Casa de Bragança. 

A solução que se apresenta para o Conjunto Monumental de Vila Viçosa articula e 

oferece novas valências que satisfazem o interesse e as necessidades de diferentes públicos, 

gerando uma nova centralidade. A marca que é criada através da nova arquitetura responde à 

necessidade de valorização do património construído sustentado numa estratégia de 

promoção e dinamização do território. 

Intervir sobre o património, como no caso do Conjunto Monumental é, sem dúvida, um 

desafio e um privilégio, não apenas pelas responsabilidades e condicionantes a ele associadas 

como também pelo seu potencial de transformação. Tanto o desenvolvimento da proposta 

como o presente relatório permitiram compreender o significado de atuar nesse contexto. 

É importante reforçar a relevância do tema uma vez que oferece a possibilidade de, 

através de um projeto académico, participar na reflexão de um problema arquitetónico e 

urbanístico atual. 

Espera-se que este projeto possa contribuir para questionar o rumo do Conjunto 

Monumental do Paço Ducal no sentido da sua valorização e reintegração na vivência urbana, 

promovendo o desenvolvimento do lugar.  
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