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Resumo

Este relatório descreve a elaboração de uma proposta de intervenção no Paço Ducal de Vila Viçosa. 

Procura-se dar resposta às necessidades programáticas e construtivas do lugar, identificadas pela 

Fundação da Casa de Bragança em colaboração com o Instituto Superior Técnico. 

O documento expõe em detalhe todo o processo inerente à realização da proposta, nomeadamente: 

recolha e interpretação de dados, análise histórica, morfológica, geográfica e socioeconómica, 

delineação da estratégia e execução do projecto arquitectónico. 

O projecto de arquitectura é a resposta aos problemas identificados em relação e confronto com as 

conclusões da análise. São estudadas soluções para a reabilitação do património construído,  a 

requalificação de espaço público associado a essas construções e para a execução de novas 

construções integradas no património construído e natural.

O resultado é uma visão de futuro, na qual o Paço Ducal de Vila Viçosa passa a ter capacidade de 

assumir um papel mais relevante no panorama cultural em que se insere.

palavras-chave:  paço ducal; vila viçosa; fundação da casa de bragança; reabilitação
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Abstract

This report describes the execution of an urban and architectural proposal in Vila Viçosa’s Ducal 

Palace. The proposal responds to the programmatic and constructive needs identified by Casa de 

Bragança Foundation in collaboration with Instituto Superior Técnico.

The document presents in detail all the process behind the proposal execution, including: data 

collection and interpretation; historical, morphologic, geographic and socioeconomic analysis; strategic 

settlement; architectural proposal.

The architectural project is the answer to the identified problems, relating and confronting them with 

the analysis conclusions. Solutions were studied regarding built heritage rehabilitation, requalification 

of the associated public space and regarding new constructions integrated into the built and natural 

heritage.

The result is a possibility of future, in which Vila Viçosa’s Ducal Palace has the ability to assume a 

more relevant role in its cultural field.

keywords: ducal palace; vila viçosa; casa de bragança foundation; rehabilitation  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0. Introdução
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0.1. Objectivo

O relatório foi realizado no âmbito da disciplina de Projecto Final em Arquitectura 2 do Mestrado 

Integrado em Arquitectura do Instituto Superior Técnico com o objectivo de demonstrar o 

encadeamento de processos, inerentes à elaboração de uma proposta de intervenção arquitectónica 

no Paço Ducal de Vila Viçosa.

Com este documento pretende-se revelar e relacionar esses processos, esclarecendo sobre o 

contexto em que a proposta foi elaborada, os seus pressupostos e imprevistos, justificando com 

objectividade as opções tomadas.

0.2. Objecto em estudo

A proposta de intervenção apresentada tem como ponto fulcral de estudo o Paço Ducal de Vila 

Viçosa, propriedade da Fundação da Casa de Bragança (FCB), tendo em conta o seu significado 

físico e simbólico num contexto muito específico de reconhecida relevância na história do país.

Trata-se de um objecto complexo, construído progressivamente ao longo de séculos numa 

acumulação e transformação de volumes, programas e vivências ao serviço da família de Bragança, 

a última família reinante da monarquia portuguesa.

Hoje, ao percorrer os espaços do Paço, encontram-se diversas realidades, das quais se destacam:

. A exposição do espólio da Fundação e dos espaços outrora habitados pela família de Bragança;

. A exposição de carruagens nos espaços das antigas cavalariças e cocheira;

. As habitações ainda em utilização, ocupadas por antigos trabalhadores da FCB;

. A complexidade de jardins organizados, bosques, olivais e montados;

. Os edifícios abandonados, caídos em desuso, sem propósito.

Apesar do valor que o Paço Ducal possui como objecto, é parte integrante de um contexto: urbano,  

patrimonial e social. Considera-se assim relevante estudar esse contexto e considerá-lo na execução 

da proposta de intervenção. 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0.3. Pressupostos da intervenção

O tema em estudo resulta da parceria entre a Fundação da Casa de Bragança e o Instituto Superior 

Técnico que, cruzando necessidades e pontos de interesse comuns, definiram um desafio 

arquitectónico. A FCB solicita uma resposta às suas necessidades mais imediatas, cuja resolução 

inclui reestruturação programática e reabilitação de construções antigas. Ao IST interessa a 

complexidade e pertinência de um exercício de projecto num contexto patrimonial de escala urbana, 

em que se pretende a reorganização funcional do complexo patrimonial, expandindo a dimensão 

cultural do Paço através de novas construções integradas naquela ambiência.

Para realizar este exercício, foi fundamental perceber a realidade do Paço Ducal, tendo em conta  

factores como a organização urbana e a realidade socioeconómica do lugar. Pretende-se, com um 

conhecimento rigoroso dessa realidade, ter uma visão integrada e consciente daquilo que é ou não 

possível resolver com uma intervenção limitada à zona envolvente ao Paço.

Representando o conjunto de interesses da FCB e do IST, foi apresentado aos alunos o seguinte 

programa preliminar:

. Reorganização das acessibilidades ao conjunto monumental e redimensionamento das áreas de 

estacionamento e acolhimento de visitantes;

. Reorganização das áreas de mata e agrícola anexas aos jardins do Palácio incluindo a criação de:

. Parque;

. Anfiteatro exterior.

. Criação de:

. Espaço expositivo para o acervo fotográfico da FCB;

. Zona de arquivo da FCB;

. Residências para permanência temporária de investigadores e estudantes;

. Espaços de trabalho/ateliers para apoio a artistas residentes;

. Espaço comercial;

. Espaço de cafetaria/restauração;

. Espaço para projecções audiovisuais;

. Espaço polivalente com capacidade para acolher eventos públicos.

Este programa preliminar representa a vontade de impulsionar a presença do Paço Ducal num 

panorama cultural que transcenda os limites regionais e venha ser mais abrangente. Trata-se de uma 

vontade muito ambiciosa, que o meio académico permite. Contudo, pretende-se que os resultados 

sejam de utilidade para a Fundação da Casa de Bragança, no que diz respeito a necessidades mais 

urgentes e de curto prazo, mas traçando estratégias a médio e longo prazo que propõem uma visão 

de futuro para o Paço Ducal de Vila Viçosa.
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0.4. Metodologia

Para a concretização do projecto, recorreu-se às seguintes fases: pesquisa e análise de dados,  

delineação da estratégia e projecto arquitectónico.

As três fases enunciadas, ditam a organização deste relatório, em três capítulos correspondentes, 

como se explica em 0.5.

A pesquisa de dados foi feita recorrendo a livros, revistas e bases de dados digitais. Recolheram-se 

textos, mapas, desenhos, fotografias e dados estatísticos que dão a conhecer a história, a 

composição física e a situação socioeconómica de Vila Viçosa e do Paço Ducal. Com toda a 

informação recolhida, é possível conceber uma imagem daquilo que é o objecto em estudo no seu 

contexto, estabelecendo assim condições para iniciar uma reflexão sobre possíveis transformações a 

essa realidade.

Para delinear a estratégia, todos os dados recolhidos foram considerados e confrontados com o 

programa preliminar, de modo a perceber como implementar o programa para dar resposta às 

solicitações específicas da FCB, mas também ás necessidades urbanas ali identificadas.

Após a estabilização da estratégia procedeu-se à elaboração do projecto arquitectónico. Os métodos 

utilizados para a obtenção de soluções oscilaram entre o desenho e a maqueta e entre processos 

físicos e digitais. Essa variação contribuiu para um largo desenvolvimento experimental e 

consequentemente um resultado mais consciente das possibilidades. Foi assumida a exploração de 

soluções por tentativa e erro, livre de preconceito ou imposição, numa aproximação progressiva da 

arquitectura aos valores que eram à partida pretendidos.

Maqueta como processo de projecto

No processo experimental, a principal ferramenta para a avaliação de soluções projectuais foi a 

construção de maquetas, elementos de teste e comunicação de ideias. As peças tridimensionais 

foram criadas de acordo com a necessidade de reconhecimento ou compreensão de situações 

distintas, fossem elas circunstâncias do lugar ou formalização de ideias a aplicar. O conjunto destas 

peças, que muito variam em dimensão e detalhe, constrói uma linguagem sobre a qual o 

desenvolvimento do projecto se apoia.

Tal como um desenho se transforma num papel, a maqueta transforma-se no espaço, potenciando 

uma exploração baseada na expressividade espacial. Ao observar uma maqueta podemos ver de 

imediato proporções e perspectivas, tendo uma relação mais próxima com a experiência real do lugar. 

O próprio acto de construir uma maqueta incita a reflexões sobre estrutura e materialidade. Cada 

elemento a ser construído torna-se concreto, palpável. Apesar de algumas se esgotarem na sua 

concepção, outras maquetas transformam-se ao longo do tempo, mas todas elas contribuem para um 

resultado mais sensível e informado.

�4



0.5. Organização

O documento encontra-se estruturado em três capítulos: 

1. Contexto; 2. Estratégia; 3. Arquitectura

No capítulo 1. Contexto - procura-se fornecer toda a informação relevante recolhida, devidamente 

interpretada, sobre Vila Viçosa e o Paço Ducal, de modo a identificar o conhecimento que fundamenta 

a elaboração da proposta.

No capítulo 2. Estratégia - são estabelecidas as intenções urbanas do projecto, relacionando as 

opções propostas com os objectivos programáticos.

No capítulo 3. Arquitectura - é feita uma aproximação ao Paço Ducal, expondo no detalhe possível, a 

arquitectura que dá corpo à concretização da estratégia.
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O património é um testamento de identidade, um registo de cultura que permanece no tempo. Uma 

intervenção no património não deve por em causa essa realidade, é preciso compreendê-la e 

respeitá-la respondendo, contudo, às necessidades presentes da comunidade. Só agregando estes 

valores pode a nova intervenção participar da narrativa e após o teste do tempo, chegar a fazer parte 

da própria identidade do lugar. 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1. Contexto
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Neste capítulo, procura-se demonstrar como a informação recolhida previamente à execução do 

projecto foi interpretada e considerada na elaboração da proposta. Com um olhar crítico sobre as 

informações histórico-morfológicas, geográficas e socioeconómicas, pretende-se construir uma base 

de conhecimento que seja uma importante conselheira no processo de projecto.  

1.1. Vila Viçosa

A Vila Viçosa que hoje observamos, como qualquer contexto urbano, resulta de um processo de 

constante e contínua adição e transformação. Para a elaboração de um projecto de grande dimensão 

e complexidade no contexto específico de Vila Viçosa, interessa perceber o seu processo urbano de 

formação e crescimento, as suas filosofias e particularidades, e o seu relacionamento com o território 

mais abrangente.

História e morfologia urbana

Vila Viçosa está implantada num lugar privilegiado. Por ser um ligeiro mas amplo vale, esta zona é 

mais húmida que o território que a envolve e é propícia à deposição de matéria orgânica, sendo por 

isso muito fértil. A sua fertilidade explica as primeiras ocupações. Após passar pelo domínio romano e 

árabe, o território foi conquistado pelo Reino de Portugal em 1217, sendo-lhe atribuído o foral e a 

designação de Vila Viçosa em 1270. O castelo e a primeira muralha terão sido edificados de 1280 a 

1290.

Estava aberto o caminho para o desenvolvimento urbano da vila que viria a ser residência oficial dos 

Duques de Bragança (séc. XV). O período que se segue é o mais expressivo na evolução da vila, 

com ampliação significativa de área construída e a edificação do Paço Ducal:

Destaca-se a conformação medieval da vila que prevaleceu até à construção do Paço Ducal, iniciada 

em 1501 pelo quarto Duque de Bragança, D. Jaime. Terá sido o seu sucessor, D. Teodósio, homem 

de educação e filosofia humanistas, muito sensível aos princípios renascentistas que se espalhavam 

pela Europa, o responsável pelo desenvolvimento urbano da vila em ruas rectilíneas e 

perpendiculares entre si (enchance quinhentista) e pela construção da fachada monumental que hoje 

caracteriza o Paço.
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A conformação urbana que a vila adquire neste período é muito intencional. Acolhendo o pensamento 

renascentista, o espaço urbano é construído com intenção de planeamento e racionalidade. No 

entanto, não vemos um desenho urbano feito a régua e esquadro, uma vez que as ruas têm alguma 

irregularidade e não são completamente rectas nem os quarteirões têm dimensões regulares. Isto 

poderá dever-se ao facto de já existirem algumas construções de considerável importância à data e o 

desenho racional que se queria implementar ter-se-á moldado a essas circunstâncias.

Vila Viçosa manteve-se relativamente estável durante os séculos seguintes, sem adições 

significativas,  apenas as mutações que ocorrem naturalmente com os ciclos de renovação das 

construções.

No século XX, o rei D. Carlos é assassinado e o seu sucessor, D. Manuel II, recorre ao exílio (1908). 

A república acaba por ser instaurada em Portugal em 1910. Em 1933 o país passa a ser governado 

em regime nacionalista e autoritarista (Estado Novo). Este regime viria a promover grandes obras por 

todo o país com o propósito de enaltecer a filosofia nacionalista, Vila Viçosa não foi excepção. Foram 

feitas muitas demolições, alterando em parte a natureza urbana na vila e a natureza arquitectónica de 

edificações como o castelo. No pós-ditadura, a vila cresceu novamente, com novas áreas residenciais 

e um notável desenvolvimento industrial.

Clima, fauna e flora

Vila Viçosa está localizada em pleno Alentejo, região marcada por clima temperado com Verão quente 

e seco. Nos meses quentes as temperaturas médias mínimas e máximas são de 17ºC e 31ºC, 

respectivamente, podendo pontualmente atingir-se 46ºC. Nos meses frios as temperaturas médias 

mínimas e máximas são de 6ºC e 14ºC, respectivamente, podendo pontualmente atingir-se -3ºC. A 

precipitação é reduzida quando comparada ao resto do país, sendo Julho o mês mais seco com um 

total médio de 4mm e Dezembro o mês mais molhado com um total médio de 95mm. 

As condições climáticas enunciadas são o suporte do ecossistema muito particular da região 

Alentejana. A paisagem é marcada pelo montado, floresta de sobreiros e azinheiras moldada pelo 

homem e pelo gado, em conjunto com outras espécies arbóreas das quais se destaca a oliveira. A 

fauna é muito rica, em particular na tapada real, que funciona como um ecossistema fechado, por 

estar isolado por muros e ter acesso restrito.

Geologia e hidrosfera

O solo sobre o qual assenta Vila Viçosa é rico em mármore, material de grande importância na 

economia local. As pedreiras existentes chegam a atingir 140 metros de profundidade e são mais 

extensas que a própria vila. Compõe um cenário quase alienígena que acaba por ter muito interesse 

para quem visita a vila. 

Porém, esta realidade trás consequências negativas para os territórios envolventes, nomeadamente à 

área urbana de Vila Viçosa. As pedreiras inactivas, por serem tão profundas, interceptam lençóis de 

�9



água subterrâneos, acumulando a água circulante. A acumulação de água em grande volume provoca 

a descida do nível freático. Estas alterações no solo criam uma mudança na resposta física ás 

construções e também uma redução da água que circula á superfície. Devido a essas alterações na 

estrutura hidrográfica local, percebe-se a falta de correntes de águas superficiais em relação a relatos 

antigos sobre aquele lugar, estando a própria estrutura do Paço afectada, revelando hoje sinais de 

assentamentos diferenciais devidos às alterações do solo.

Realidade social e económica

A população de Vila Viçosa tem vindo a alterar-se continuamente. Os dados estatísticos mostram que 

desde a década de 60, a população tem decrescido em número e o índice de envelhecimento tem 

sido cada vez mais expressivo.

Num universo actual de 7900 pessoas, a vila reduziu a sua população nos últimos oito anos em 581 

pessoas (351 por saldo natural e 230 por saldo migratório). Apesar do saldo natural ser significativo, a 

quantidade de nascimentos e óbitos tem sido constante nos últimos anos.

O que se verifica é que a migração é feita sobretudo pelos jovens, que constituem família e têm filhos 

fora da vila. Assim, uma redução da migração seria factor essencial para aumentar a população 

jovem e a natalidade local, reduzindo consequentemente o índice de envelhecimento populacional.

A economia da região acaba por ser prejudicada pelo envelhecimento da população, notando-se 

grande falta de empreendedorismo e de dinâmicas de mercado que uma população mais jovem e 

mais qualificada poderia trazer.

Uma intervenção no Paço Ducal representa uma pequena contribuição para o equilíbrio social e 

económico da vila. Neste contexto, o projecto apresentado neste relatório propõe-se a melhorar a 

relação das pessoas com o seu património construído, promovendo o envolvimento social com o 

monumento e impulsionando o desenvolvimento cultural local, com o objectivo de tornar aquele lugar 

mais atractivo para os habitantes da vila e para agentes externos que dinamizem a economia local.
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05. Imagem de satélite com a tapada real, área urbana e área das pedreiras assinaladas (de cima para baixo)
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06. Influências da arquitectura árabe no Paço - janela inferior

08. Desenho de Vila Viçosa. Pormenor do Paço com torreão de D. Jaime e fachada principal incompleta - 1669

07. Iconografia - Vista sobre o terreiro do Paço - 1705



1.2. O Paço Ducal

O Paço Ducal de Vila Viçosa foi-se construindo desde 1501, num processo de constante ampliação e 

transformação. Neste ponto, procura-se mostrar de que modo esta evolução aconteceu, para com 

isso obter uma compreensão detalhada sobre a importância do Paço e o seu valor patrimonial. 

Define-se, desde já, que se considera dever atribuir maior valor às construções mais antigas, que 

constituem referências importantes a estilos ou tendências do seu tempo e que estejam associadas a 

vivências características do Paço Ducal. Por consequência, valorizam-se menos as construções de 

caráter efémero que ao longo do tempo tenham sido muito alteradas, assim como intervenções mais 

recentes que em nada se relacionem com a realidade física característica do Paço quando ocupado 

pela família de Bragança.

Evolução morfológica

D. Jaime de Bragança começou a construção do Paço Ducal com volumes que se organizavam em 

volta do claustro, dos quais se destacava um torreão, que viria a ser alterado. Por terem ocorrido 

várias ampliações ao longo do tempo, não é possível ter uma visão clara do que seria o Paço original 

idealizado por D. Jaime. No entanto, elementos estilísticos presentes no rés do chão das construções 

que envolvem o claustro revelam a caracterização possível desse Paço primitivo. De destacar, os 

elementos de influência árabe, cultura presente no sul de Espanha aquando do exílio do Duque.

O seu filho e sucessor, D. Teodósio, 5º Duque de Bragança de 1532 a 1563, foi o responsável pelo 

início da construção da fachada monumental que coroa hoje o terreiro. Inicialmente aquele volume foi 

construído apenas com dois pisos e extensão mais reduzida que a actual, tendo sido posteriormente 

ampliado até ao seu estado actual. As construções e ampliações feitas no Paço eram 

recorrentemente feitas por ocasião de casamentos, quase sempre políticos, da família. O último troço 

da fachada monumental (em falta na fig. 08) foi construído por ocasião da Troca das Princesas 

(1729), evento que celebrou o casamento das princesas portuguesa e espanhola com os príncipes 

herdeiros das duas coroas opostas, para reforçar os laços entre os reinos. Nesta altura já reinava a 

dinastia de Bragança em Portugal (iniciada em 1640 pelo 8º Duque, D. João II de Bragança, 

aclamado rei D. João IV). 

O torreão de D. Jaime terá sido transformado durante a década de 1760 na chamada ala dos Quartos 

Novos. No final do século XVIII ter-se-á construído a Sala de Jantar a mando da rainha D. Maria II. 

Estas ocorrências terão sido as últimas intervenções significativas no corpo do Paço uma vez que, 

pouco tempo depois, a família real se exilou no Brasil aquando das invasões francesas. Após o 

regresso a Portugal, apenas estão registadas pequenas obras de reabilitação dos espaços 

existentes.
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1845 - 1983

1992

2016

1983

09. Estudo sobre a evolução da zona da ilha

1  Cavalariça Real

2  Cocheira Real
3  Cavalariça dupla

4  Colégio dos Reis

5  Picadeiro
6  Lagar / Oficinas

1

2
4

33

5
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A ilha: espaços, construções e falácias

Designa-se por ilha a área mais a Norte do Paço Ducal que foi ao longo dos tempos composta por 

diversas construções de apoio à vida no Paço. Aí se localizavam todos os espaços servidores 

necessários à vida dos Duques. Falamos de cocheiras, cavalariças,  picadeiros, armazéns, oficinas e 

ainda zonas de produção como lagares. Na ilha também viviam os empregados.

Esta zona tem acesso directo ao claustro, e era por aí que os Duques entravam após chegarem de 

carruagem. Percebe-se que, apesar da ilha ser uma espécie de bastidor do Paço, não era um espaço 

inabitado pela família de Bragança. Para além da chegada ser normalmente feita por ali, era lá o 

antigo Colégio dos Reis, frequentado pela família.

Hoje verificamos que o Paço tem falta de algumas condições fundamentais para o seu bom 

funcionamento como edifício cultural. O Paço é hoje um grande museu que acolhe exposições de 

significativo protagonismo. No actual modelo, a ilha é a última parcela percorrida pelos visitantes do 

Paço, onde se pode ver a exposição de carruagens. Esta parcela do Paço acaba por ser a zona com 

mais potencial para o desenvolvimento dessas condições que estão em falta. Isto porque o restante 

Paço é uma construção única, coesa, e tanto os seus espaços interiores como exteriores são o 

suporte de comunicação da vida dos Duques. É uma casa museu que quanto menos se alterar, mais 

eficazmente traduz essa representação. A ilha, por sua vez, é composta por vários volumes 

dispersos, muitos sem uso actual e a maior parte deles com valor patrimonial consideravelmente mais 

reduzido que qualquer outra parte da construção principal do Paço.

Com estas considerações, interessa investigar em detalhe estes espaços e perceber de facto o que 

neles é mais e menos genuíno, o que possui maior e menor valor patrimonial. Esse conhecimento é 

condição fundamental para realizar uma intervenção neste contexto.

 

Por existir pouca informação sobre esta zona do Paço, nomeadamente sobre as suas primeiras fases 

de desenvolvimento, a análise foi feita com mais exactidão de 1845 em diante, uma vez que é deste 

ano o levantamento rigoroso mais antigo que se encontrou. No entanto, através de informação 

escrita, é possível datar algumas construções, o que nos dá uma visão sequencial da evolução. 

�15

10. Levantamento do Paço Ducal - 1845
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13. Fotografia de obras - 1984

12. Fotografia aérea após as obras de 1991

11. Evolução do edifício (1948, 1990, 1991)



A investigação efectuada levou à identificação de duas áreas onde as construções existentes foram 

severamente alteradas ao longo do tempo.

Na figura 11 podemos ver como o edifício foi modificado ao longo dos anos, com o acrescento de um 

piso completamente desconectado da anterior construção, ocorrendo mais tarde uma tentativa de 

regularizar a fachada em conformidade com os edifícios envolventes. Por serem intervenções tão 

recentes, mas que tentam fazer o edifício parecer de outro tempo, independentemente da sua 

pertinência à data de concretização, torna-se questionável a sua razoabilidade. 

A figura 12 mostra uma fotografia aérea tirada após a intervenção de 1991 e a figura 13 mostra uma 

obra de ampliação (tracejado), sendo possível observar como seria a zona poente da ilha àquela 

data. Hoje vemos ali um conjunto de arranjos exteriores que, mais uma vez, evocam tempos que não 

são os seus.

As falácias identificadas por esta investigação revelam que, em certas situações, existiu alguma falta 

de critério no acto de intervir num contexto desta natureza. Chega a ser inquietante como, num 

conjunto patrimonial desta importância, algumas destas intervenções são aprovadas, quando o 

historial conhecido das entidades competentes é de uma resistência imensa à mudança. As falácias 

enunciadas são muito importantes para o desenvolvimento de uma proposta de intervenção, 

simplesmente porque se considera completamente necessário apurar a verdade das coisas. Só 

nessas condições se pode fazer um julgamento correcto e uma intervenção consciente.

Se há construções na ilha que se destacam pelas suas incoerências, também há as que se destacam 

pelo contrário, por serem sóbrias e consistentes. Neste caso, a cocheira real, as cavalariças e o 

picadeiro coberto (fig. 09). Este conjunto de edifícios possui características muito interessantes que 

se devem respeitar. Todos eles foram construídos devido a uma necessidade e foram concebidos 

para responder a essa necessidade da forma mais clara e funcional possível.

O que resulta daí são estruturas construídas com as tecnologias do seu tempo, cuja expressão 

espacial é a da própria estrutura. O espaço é concebido e organizado pelas necessidades e 

realidades construtivas. 
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A cavalariça real é composta por três naves definidas por uma grelha de pilares nos quais assentam 

abóbadas de berço cruzadas. A cocheira real e cavalariça dupla são organizadas em três naves 

definidas por arcadas. O picadeiro tem como principal elemento estrutural as suas paredes exteriores, 

com uma estrutura de madeira a fazer a cobertura, conseguindo um vão muito maior que os outros 

edifícios enunciados.

 

A sobriedade que estes edifícios em particular revelam é muito sensibilizadora para as questões do 

valor patrimonial inerente das construções. Edifícios como a cavalariça real,  que apesar de já ter sido 

cavalariça, escola e quartel, nos chega praticamente intacta, revelam a capacidade de resiliência e 

adaptabilidade das construções mais sólidas e funcionais, que acabam por permanecer no tempo. A 

estas construções atribui-se maior valor patrimonial, tendo como justificação a própria construção e o 

seu desempenho ao longo do tempo. A capacidade de permanência acaba por ser a medida do valor 

patrimonial.

Actualidade de usos

Tendo consciência da realidade construtiva dos edifícios da ilha, interessa perceber que usos têm 

actualmente:

�18

15. Picadeiro

16. Usos actuais dos edifícios da ilha

1  Exposição de carruagens
2  Exposição de carruagens
3  Exposição de carruagens

4  Habitacional; piso 1 sem uso
5  Sem uso
6  Sem uso

7  Sem uso
8  Sem uso
9  Sem uso

1

2
4

33

5

6

7

8

9

Limite da área acessível ao público
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17. Imagem de satélite - Paço Ducal e envolvente (tapada real e escolas assinaladas)
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2. Estratégia  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18. Esquema de intenções



Conhecidas as circunstâncias que compõe a realidade do objecto de intervenção, interessa definir 

qual a essência da operação e que programa aplicar, onde e porquê. Sabemos à partida que, dada a 

dimensão limitada da ilha e a necessidade de criar ligações com a envolvente mais imediata, partes 

do programa devem ocorrer fora dos seus limites, contribuindo para resolver problemas identificados 

na envolvente urbana do Paço. Para a definição e implementação do programa, foram tidos em conta 

dois factores principais: as condições de acolhimento do Paço como espaço de cultura e a realidade 

social presente na vila. Pretende-se dar uma resposta simultânea a estas questões, resolvendo os 

problemas que impedem o Paço de funcionar como um catalisador cultural de grande expressão e, 

ao mesmo tempo, perceber de que modo se pode possibilitar o envolvimento social com o Paço, 

restabelecendo uma relação perdida entre a vila e o seu ex libris.

2.1. Intenções programáticas

Ao longo da reflexão feita até esta fase, percebeu-se que o programa preliminar proposto pelo 

exercício, enunciado em 0.3., foi muito pertinente e bem medido, pelo que a opção foi desenvolvê-lo, 

acrescentando-lhe apenas uma biblioteca, reforçando a intenção de envolvimento da comunidade 

com aquele lugar, e um miradouro, por se considerar necessário criar relação visual com a tapada.

Os espaços que compõe a ilha têm uma organização distinta, com urbanidade própria. São espaços 

não abertos à cidade, um ambiente entre muros, quase uma realidade doméstica. No entanto, são 

compostos por grandes praças de natureza diversa e ruas que geram percursos e enfiamentos 

visuais, elementos próprios da realidade urbana. Estas características são muito particulares e 

interessa tirar partido delas, promovendo a utilização destes espaços como espaços públicos de 

encontro e estada, um palco para a vida em sociedade. 

Com esta possibilidade de utilização pública, o espaço edificado ganha visibilidade e o seu uso é 

também promovido. É a isto que a execução do programa se propõe: tornar a ilha um suporte de vida 

em comunidade, alimentado pelo valor cultural ali presente e pelas novas ligações feitas ao nível 

urbano.

Urbanidade de relação

Na elaboração do projecto foi fundamental determinar os elementos de interesse próximos do Paço e 

chegar a modos de relação entre eles. Para além do conjunto monumental existente em redor do 

terreiro (Igreja dos Agostinhos, Paço do Bispo e Convento das Chagas), são identificados, como 

pontos de interesse nas proximidades do Paço Ducal, as escolas e a tapada real. Pela sua presença 

e importância para a vila, pretende-se criar relações físicas e programáticas entre o Paço e essas 

entidades. Considera-se importante relacionar as escolas com o Paço Ducal, equipando-o com 

programas que possam servir os alunos, gerando uma relação de proximidade e colaboração entre a 

comunidade e o monumento. A tapada real, elemento de singularidade notável, é muito atrativo para 

quem visita a vila, mas também apreciado pelos residentes, pelo que se pretende promover uma 
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melhor relação visual com o seu interior, salvaguardando a intrusão indesejável. Em termos urbanos, 

pretende-se ainda retirar o estacionamento de veículos do terreiro, para que aquele vazio cumpra a 

sua função em pleno, isto é, enaltecer as construções que o envolvem.

Programa

Conhecidas as intenções da proposta, deve definir-se o programa que as concretiza:

O projecto divide-se em dois grupos programáticos: programa instalado fora da ilha e programa 

instalado na ilha. 

O programa instalado fora da ilha é sobretudo de caráter urbano e contribui para o funcionamento do 

Paço integrado com as necessidades da comunidade, sendo composto por:

. Estacionamento automóvel;

. Estacionamento de autocarros;

. Miradouro e restaurante;

. Nova praça de acolhimento;

. Parque urbano;

. Acesso pedonal da ilha às escolas.

Na ilha, o programa é mais específico e responde às necessidades da FCB, contribuindo para 

estabelecer um ambiente de partilha cultural e de coexistência de várias realidades, contendo:

. Bilheteira;

. Loja;

. Cafetaria;

. Biblioteca;

. Novo museu das carruagens;

. Arquivo da FCB;

. Espaço administrativo;

. Auditório;

. Espaços expositivos;

. Área de reserva de espólio;

. Espaço polivalente;

. Residências temporárias.

Definido o corpo da intervenção, o passo seguinte é compreender o seu modo de implementação e 

as razões que fazem dessa implementação a mais eficaz para concretizar as intenções propostas. 
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2.2. Concretização do programa

Uma necessidade fundamental na realização desta proposta foi alterar a experiência de chegada ao 

Paço. Actualmente estaciona-se no terreiro do Paço e entra-se, pela porta principal, na bilheteira. 

Entende-se que, nessa sequência, o momento de chegada e de confronto com a imponência daquela 

construção é atenuado pelo movimento rápido do carro. A alteração dessa experiência inclui reinstalar 

o estacionamento e a bilheteira, fazendo com que o confronto com o terreiro e com a fachada seja 

estabelecido de uma forma mais lenta e ponderada. Conjugando essa vontade com a intenção de 

criar uma ligação à tapada, o novo estacionamento automóvel ocupa a colina a nascente da ilha, com 

o parqueamento distribuído por níveis que sobem com a colina, integrando-se na sua natureza. Este 

estacionamento possibilita que os visitantes escolham estacionar num nível mais baixo caso queiram 

visitar o Paço, ou estacionar num nível mais alto caso queiram visitar o miradouro ou o restaurante 

que são instalados no topo da colina. Propõe-se que estes equipamentos venham a ser construídos 

sobre os depósitos de água existentes, sem prejuízo do seu bom funcionamento. O miradouro 

possibilita uma vista panorâmica sobre a tapada, o Paço Ducal e a vila, e é uma torre de observação 

da vida selvagem da tapada. O restaurante, ele próprio um programa de natureza contemplativa, 

complementa a experiência de estar a um nível privilegiado e os dois formam uma dualidade que se 

considera bastante atractiva. 

Na base da colina, um campo de futebol em situação de desuso é convertido num estacionamento 

para autocarros. Por ser um grande plano nivelado, possibilita facilmente esta realidade, que é ainda 

beneficiada por esse plano estar de nível com uma nova praça de acolhimento que, por sua vez, 

conduz à nova bilheteira, instalada na zona mais nascente da ilha. A nova bilheteira, em conjunto com 

uma loja, criam uma nova chegada ao Paço, onde o visitante pode recolher o bilhete e toda a 

informação necessária para a visita e seguir para o terreiro. Esta parte funciona como uma entrada e 

saída da ilha, existindo desde logo uma relação visual com o espaço da ilha, onde o visitante estará 

após visitar o Palácio. Todos os percursos relacionados com aquela nova entrada serão facilitados 

aos peões, uma vez que a rua é repavimentada em continuidade com os passeios e são 

estabelecidos limites de velocidade. Estas medidas deverão desviar grande parte do trânsito para as 
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vias alternativas já existentes, propondo-se uma nova ligação entre a estrada das escolas e a zona a 

norte do Paço.

Na ilha, desde cedo se percebeu que os espaços que a constroem não são suficientes para instalar 

todo o programa que se pretende para aquele lugar, sendo necessário criar novas edificações. A 

cocheira real, a cavalariça real e a cavalariça dupla são hoje ocupadas com a exposição das 

carruagens, enquanto as restantes construções estão quase na sua totalidade abandonadas. Tendo 

em conta a sua localização estratégica, a cocheira e cavalariças são os principais edifícios 

formadores das dinâmicas descritas em 2.1., considerando-se essencial alterar o seu programa. O 

objectivo é promover ali programas que sejam melhor suporte das vivências pretendidas para aquele 

lugar. Por esses motivos, a exposição das carruagens é instalada num novo edifício, um museu, 

construído no limite norte da ilha. A nova construção possibilita uma melhoria significativa do modo de 

expor o espólio e das condições museológicas, contendo, para além das salas de exposição 

permanente, uma sala de exposição temporária, uma área de reserva de espólio e uma área 

administrativa. Os edifícios onde estavam instaladas as carruagens passam a conter: uma cafeteira 

na cocheira real, uma biblioteca na cavalariça real e a cavalariça dupla é convertida num espaço 

polivalente equipado para receber qualquer tipo de eventos. 

Na zona nascente da ilha, o picadeiro é convertido num espaço de exposição para o espólio 

fotográfico da FCB, o antigo colégio dos reis alberga as residências temporárias no rés-do-chão e os 

quartos no primeiro andar e o edifício do lagar é convertido no arquivo da FCB. 

No limite poente é criada uma nova construção: um auditório, capaz de receber diversos eventos, 

funcionando como mais um catalisador cultural complementar ao restante programa. A partir desta 

zona, os limites da ilha são alargados, criando um parque urbano e uma ligação pedonal à zona das 

escolas. Este parque é linear, para poente, atravessando e integrando o olival existente.

A implementação programática descrita procura valorizar o contexto patrimonial da ilha, redefinindo  

as vivências e as ocupações dos seus espaços. Promovem-se melhores condições para quem visite 

o Paço e acolhe-se a população, que recebe novos espaços de encontro e de estada, aproximando-

se do seu monumento. 

O valor do património existente é acentuado pela nova vida que passa a suportar, enquanto que os 

novos espaços estabelecem consigo um diálogo que reforça a atractividade do lugar. A nova 

realidade resultante do convívio entre o património e a construção contemporânea é sustentada pelo 

programa proposto e pela concepção dos espaços. Nessa concepção, considera-se tão importante o 

modo de reabilitação dos espaços existentes como a expressão e a espacialidade das novas 

construções. No capítulo seguinte, é precisamente isso que se irá desenvolver: a resolução da 

Arquitectura na concretização do programa.
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20. Imagem de satélite alterada de acordo com a intervenção proposta
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3. Arquitectura  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21. Trenton Bath House - Louis Kahn

22. Espaço de meditação UNESCO - Tadao Ando

23. Museu de Escultura Contemporânea de Santo Tirso (MIEC) - Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura



3.1. Estado da arte: influências e referências

Na concretização arquitectónica deste projecto é reconhecida a particularidade do contexto da 

intervenção. Assumiu-se por isso, desde logo, que a formalidade da intervenção devia ser obtida por 

relação directa com o lugar. Os elementos ali existentes, desde as construções centenárias à 

paisagem adjacente, devem ser os principais informadores da concretização de novas construções, 

procurando uma relação tão íntima quando possível entre os tempos. Tomando como condição a 

particularidade do lugar e como meta a simbiose entre o novo e o antigo, percebeu-se que o próprio 

lugar deve ser a principal referência, o principal consultor do projecto.

Este raciocínio levou à ausência de referências formais exteriores no processo de projecto, 

protagonizando e valorizando processos de influência abstracta, conceptual. Assim, por receber e 

interpretar conceitos e modos de pensamento exteriores, ao invés de influências físicas ou formais, o 

resultado deve ser formalmente sensível ao lugar e conceptualmente vasto na sua arquitectura.

Identificam-se três modelos conceptuais, provenientes da interpretação da obra de três arquitectos, 

como principais influenciadores na concepção arquitectónica do projecto. Apesar de existirem pontos 

comuns na obra dos arquitectos, a sua influência neste projecto origina-se em conceitos distintos:

De Louis Kahn, retém-se a expressividade estrutural como transporte de verdade e respeito pela 

matéria construtiva.

De Tadao Ando, a manipulação da luz natural como elemento de transcendência e valorização formal 

da construção.

De Álvaro Siza Vieira, o pragmatismo funcional que traz sobriedade à construção e serenidade a 

quem a habita. 

No entanto, apesar de não terem sido consideradas referências formais exteriores na elaboração do 

projecto e apesar do resultado formal ser originado por princípios conceptuais conjugados com a 

formalidade do lugar, podem ser identificadas a posteriori outras concretizações arquitectónicas que 

partilham elementos formais semelhantes. Estes casos surgem como informadores e comunicadores, 

demonstrando possibilidades reais que confirmam a viabilidade do projecto proposto.

Destacam-se duas realidades formais da proposta recorrendo a dois exemplos construídos: o 

estacionamento da Alhambra, em Espanha, em que se atinge uma presença serena do carro através 

da adaptação ao terreno em socalcos e da arborização, e a casa em Monsaraz (atelier Aires Mateus) 

em que a fusão da construção com o terreno exemplifica o que se pretende para o museu proposto. 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24. Estacionamento na Alhambra 25. Casa em Monsaraz
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27. Ilha - zona nascente

26. Ilha - zona poente

28. Planta geral da proposta

1

1 - Biblioteca  2 - Espaço polivalente  3 - Cafetaria  4 - Arquivo  5 - Espaço expositivo  6 - Residências temporárias  7 - Loja  8 - Bilheteira  9 - Auditório  10 - Museu

2

3

4

5

6

7

2

8

9

10

1



3.2. Concretização da arquitectura

O projecto descrito daqui em diante é a formalização física de resposta às preocupações, intenções e 

vontades até aqui demonstradas. Reforça-se a ideia de transformação da ilha, convertendo aquele 

conjunto de espaços numa plataforma sociocultural de relevo. Para isso, os edifícios pré-existentes 

na ilha são reabilitados e novas construções são projectadas. A nova realidade física do lugar é o 

suporte para as novas vivências e ocupações idealizadas para os espaços.

Procura-se respeitar a organização espacial e a geometria de implantação das construções pré-

existentes. A geometria dos novos edifícios assume os eixos principais dessas construções. Com o 

objectivo de não ocupar ou perturbar as praças que os actuais edifícios conformam, as novas 

construções são maioritariamente implantadas no limite da ilha, criando relações físicas com o próprio 

muro que constitui esse limite. Ao gerir desta forma o impacto das novas construções, pretende-se 

que elas sejam ampliadoras das qualidades já encontradas na ilha, sem a descaracterizar.  

Considera-se fundamental que a restruturação física proposta não perturbe as qualidades actuais dos 

espaços,  possibilitando a preservação do caráter do lugar.

Ainda sobre a ilha, devem referir-se alguns aspectos do projecto:

. Grande parte da área exterior é repavimentada, facilitando a mobilidade dos utilizadores. 

Funcionalmente, a repvimentação permite integrar nos novos pavimentos todas as infraestruturas 

necessárias ao bom desempenho dos edifícios;

.  O acesso automóvel à ilha, necessário esporadicamente para serviços ou emergências, é garantido 

pela ligação pedonal à zona das escolas;

. As praças conformadas pelos edifícios da ilha são reabilitadas, acentuando a diversidade dos 

espaços, com a preocupação de criar também algumas áreas de sombra, hoje quase inexistentes.

A simbiose programática entre os diferentes edifícios torna o complexo uno e coeso, permitindo que a 

unidade do todo não seja comprometida pelas particularidades de cada elemento. No entanto, 

mantendo em mente a unicidade e coesão programática, interessa perceber cada edifício pertencente 

à intervenção, constatando as suas características físicas e funcionais.
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30. Desenhos da proposta para a biblioteca - planta, alçados e detalhe

31. Desenhos da proposta para espaços polivalentes - alçado e corte



Biblioteca

A biblioteca é instalada na antiga cavalariça real. Sendo um edifício central na ilha, com diversas 

entradas, pretende-se promover e valorizar o conhecimento e o acto de aprender. É um edifício 

público, de acesso livre, com possibilidade de acolher estudantes, leitores casuais e até proporcionar 

um momento de pausa e contemplação aos visitantes do Paço. 

A espacialidade desta construção é única no complexo, devido às abóbadas de berço cruzadas. 

Entende-se que a atmosfera deste edifício convida ao silêncio, à reflexão e à contemplação. Desse 

modo, instala-se a biblioteca, organizada ao longo das três naves. A nave central é de circulação e é 

fisicamente separada da nave a norte por estantes que se alinham com os pilares. Essas estantes 

devem ter os livros de acesso livre para o lado da circulação, sendo que a nave norte é ocupada pela 

reserva de livros com consulta condicionada. A nave sul não tem qualquer separação física da 

circulação, sendo composta por uma sequência alternada de mesas de trabalho e lugares de maior 

conforto para leitura.

Em termos construtivos, a única operação a realizar é a restruturação do pavimento. Com isso 

pertende-se regularizar o piso, adaptá-lo ao novo uso (resistência e infraestruturas) e construí-lo 

tendo em conta os problemas actuais do edifício, isto é: Porque o edifício foi durante séculos utilizado 

como cavalariça, o contacto regular e prolongado de matéria orgânica com o piso levou à infiltração 

contínua de sais, no piso e no solo em contacto. Cessada essa infiltração, observa-se hoje a 

ascensão desses sais, dos solos para a estrutura dos edifícios, constituindo um problema de 

manutenção permanente. Para reduzir este problema, pretende-se construir uma nova laje que se 

eleve do solo, com os pontos de contacto impermeabilizados, impedindo a ascensão dos sais na 

nova estrutura e promovendo essa ascensão no espaço entre a laje e o solo. Devido à abundante 

ascensão que viria ocorrer nesse espaço intersticial, acredita-se que o problema se reduziria no que 

respeita aos elementos que se mantêm em contacto com o solo (pilares e paredes).

Espaços polivalentes

Os espaços polivalentes são instalados na antiga cavalariça dupla. O objectivo é preparar o espaço 

para os mais diversos usos, infraestruturando-o e mantendo a sua simplicidade estrutural. A cada 

evento ou actividade, o espaço pode ser subdividido por elementos móveis. 

Para infraestruturar o espaço e facilitar a sua manutenção, é aplicada a mesma estratégia da 

biblioteca, uma vez que os problemas dos edifícios são os mesmos. 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33. Desenhos da proposta para a cafetaria - plantas, corte e alçados



Cafetaria

A cafetaria é instalada na antiga cocheira real. Localiza-se numa posição estratégica entre a saída do 

claustro, a biblioteca, o novo auditório e o percurso de saída do novo museu das carruagens. A 

cocheira consiste numa construção rectangular, existindo ainda uma outra construção adjacente, 

independente. Como foi demonstrado em 1.2., essa construção adjacente foi muito alterada ao longo 

do tempo e não constitui por isso um elemento de especial valor patrimonial. Trata-se de um espaço 

exterior coberto, sem uso próprio. Considera-se que, de modo a facilitar a instalação da cafeteira na 

cocheira, aquele espaço adjacente possa vir a ser alterado e reutilizado conforme se entender mais 

pertinente.

Assim, a espacialidade da cocheira é respeitada, não ocorrendo qualquer tipo de compartimentação. 

Um balcão central circular possibilita o atendimento e pode ser seccionado com diversos serviços ou 

actividades (pastelaria, gelataria, preparação de refeições ligeiras, são apenas alguns exemplos).

Na construção adjacente uma parte é demolida aumentando a permeabilidade entre os espaços que 

envolvem a cafeteira. Na restante construção são instalados espaços servidores da cafeteira 

(tratamento de sujos e resíduos) assim como uma área exterior coberta de transição. A conformação 

de espaços e circulações obtida permite a utilização dos espaços exteriores como esplanadas, 

expandindo a capacidade da cafetaria. A estratégia para infrestruturar o espaço e melhorar a 

mobilidade é a mesma já enunciada: repavimentá-lo. 

Apesar da reinstalação das carruagens, considera-se importante manter a memória da cocheira, 

evocando no espaço o seu uso passado. Para isso, um coche simbólico é exibido no interior da 

própria cafetaria, como elemento de memória e caracterização atmosférica do espaço. 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36. Desenhos da proposta para espaço expositivo - planta e alçados

35. Desenhos da proposta para o arquivo - plantas, cortes e alçado



Arquivo

O arquivo é instalado no antigo edifício do lagar e das oficinas. Das construções pré-existentes, esta 

é a que possui localização mais discreta. Considera-se que por essa razão, o seu uso como arquivo 

torna-se pertinente, uma vez que o carácter fechado e interdito de um arquivo não corresponde com 

aquilo que se pretende para a ilha. O edifício revela ainda outras virtudes que reforçam a sua 

adaptabilidade a este programa: a volumetria muito expressiva, que se traduz em volume útil para o 

arquivo; a fachada quase cega para sul e em contrapartida, muito aberta para norte, possibilitando a 

iluminação e condições de preservação adequadas; as suas principais divisões possibilitam a 

distribuição espacial de modo pouco evasivo relativamente à sua estrutura.

O arquivo é organizado em três espaços: O primeiro, por onde se entra, é um espaço de recepção, 

de caracterização a conservar. Por possuir uma espacialidade muito singular com vários elementos 

de interesse, como uma janela com vista para o lago do jardim adjacente, este espaço deve 

permanecer sem um uso fixo, podendo ser utilizado para pequenas exposições temporárias ou outros 

eventos de dimensão reduzida. O segundo espaço é a sala de consulta, onde investigadores possam 

consultar os documentos em arquivo. O terceiro espaço é o maior dos três e corresponde ao arquivo. 

Aqui procura-se racionalizar o espaço, aproveitando a sua volumetria para maximizar o volume de 

arquivo. Nesta parcela a intervenção é mais significativa, sendo necessário reconstruir a cobertura 

garantindo as condições exigidas para a conservação dos documentos.

Espaço expositivo

O antigo picadeiro passa a ser um espaço expositivo, com intenção a primária de expor o espólio 

fotográfico da FCB. No entanto, considerou-se pertinente que a intervenção arquitectónica permitisse 

a adaptabilidade do espaço a outros usos, pelo que não foram planeados elementos fixos associados 

à exposição do espólio fotográfico. Pequenas demolições no interior do edifício tornam o espaço 

único e amplo, com capacidade para receber actividades diversas. 

Construtivamente, o pavimento é reestruturado do mesmo modo descrito na biblioteca e a cobertura é 

requalificada, restaurando a sua estrutura em madeira e reestruturando o telhado para evitar o risco 

de infiltrações. 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40. Desenhos da proposta para as residências temporárias - plantas, corte e alçados



Residências temporárias

O edifício do antigo colégio dos reis foi escolhido para acolher as residências temporárias por ter o 

uso residencial muito presente na sua história. Actualmente, o rés-do-chão é composto por três 

habitações, algumas delas ocupadas por antigos empregados da FCB. O piso superior não tem 

qualquer uso. 

As residências do rés-do-chão são reabilitadas possibilitando receber convidados para uma estadia 

autónoma. Esses convidados, devem ser personalidades que venham dinamizar o Paço com 

actividades de enriquecimento cultural. Falamos de uma actividade semelhante a programas “artist-

in-residence”, em que artistas são convidados a passar meses em residências próprias normalmente 

associadas a um museu, em que é estabelecida uma relação de benefício mútuo entre o artista e a 

instituição. O piso superior é reorganizado, criando-se áreas de convívio e cinco quartos, que possam 

receber pessoas para passar algum tempo no Paço. Pretende-se rentabilizar aquele espaço, sendo 

as condições de reserva definidas pela FCB.

O objectivo desta parcela da intervenção é reutilizar o edifício mantendo a sua aura residencial e 

cultural. Procura-se que a possibilidade de ter artistas ou outras personalidades de relevo em 

residência seja um motor de desenvolvimento cultural, valorizador do Paço.

Construtivamente, à semelhança das outras operações de reabilitação, procura-se respeitar a 

estrutura existente. São conservadas intactas as paredes exteriores, a laje e a uma parede interior 

longitudinal que tem desempenho estrutural. A organização dos espaços é simplificada, deixando de 

existir um corredor de acesso aos espaços. Propõe-se um espaço longitudinal muito luminoso com 

áreas de convívio que dá acesso ao vários quartos. O volume que se destaca no topo poente desta 

construção revela autonomia estrutural e espacial, pelo que se optou por acentuar essa diferença, 

criando ali uma sala de estar com duplo pé-direito e casas de banho no rés-do-chão. A sala deve ser 

acessível ao público geral, sendo interdito o acesso ao nível superior. Esta alteração é a mais 

intrusiva, sendo necessário demolir a laje para regularizar a altura do piso.
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42. Desenhos da proposta para a loja e bilheteira - plantas, cortes, alçado e detalhe



Loja e bilheteira

Nesta parcela da proposta deixamos a reabilitação e entramos no domínio das novas construções. A 

partir daqui pretende-se transmitir como as preocupações, intenções e conceitos aplicados formam 

uma nova arquitectura, que em diálogo e coexistência com o património, possua características 

distintas e relevantes para este contexto.

A loja e a bilheteira são duas construções que fazem parte de uma operação comum. O objectivo é 

implementar estes programas no limite nascente da ilha, constituindo uma nova entrada em relação 

com o estacionamento e a nova praça de acolhimento. Considerando os resultados da investigação 

histórica e morfológica relativa aos edifícios pré-existentes naquela área, desde logo se pôs em 

questão de que modo se poderá intervir neles. Considerou-se fundamental repor a verdade daquelas 

estruturas e reflectir sobre estratégias para retroceder no processo de adição incoerente que foi 

sendo feito ao longo do tempo. A opção tomada foi de, através de dados históricos, identificar os 

elementos mais genuínos das construções. Considerando a manutenção desses elementos e 

demolição dos restantes, somos confrontados com o invólucro parcial daquilo que seriam os edifícios 

originais. Esta reposição de verdade sob a forma dos elementos construídos despertou muito 

interesse tendo sido o ponto de partida para o desenho das novas construções. 

As novas construções respeitam as principais linhas geométricas da ilha estabelecendo uma 

geometria regular na praça adjacente. Com essas condições geométricas, as construções funcionam 

como um invólucro que reconhece os edifícios pré-existentes pela afirmação de um vazio. Este 

princípio evoca uma permanência não física do edificado demolido, criando um misto de busca pelo 

passado e reconhecimento do presente que perdura no futuro.

Os espaços interiores são dotados de características muito particulares, por incluírem fachadas 

invertidas, uma vez que o lado exterior dos edifícios passa a fazer parte do interior dos novos. A 

expressão da nova arquitectura procura ser muito estrutural e coesa, reconhecendo a presença dos 

elementos antigos através da luz e da independência estrutural. Os novos edifícios são quase 

desprovidos de fachada, prevenindo o seu destaque em relação aos restantes edifícios do complexo. 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43. Interior da loja 44. Loja e bilheteira
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45. Desenhos da proposta para o auditório - plantas, cortes e alçados



Auditório

O novo auditório projectado para o limite poente da ilha, tem por objectivo ser mais um factor 

impulsionador de actividades culturais naquele lugar. Essa capacidade resulta da sua autonomia em 

relação ao restante programa. A organização espacial que possui permite que o seu uso seja 

rentabilizado quando utilizado para concertos ou conferências, mas também que tenha um acesso 

livre como espaço de convívio quando não estiverem eventos a ocorrer. Essa variação dos usos é 

possível devido às qualidades híbridas do espaço, podendo abrir-se completamente para o jardim 

exterior, fechar-se completamente ou ter apenas relação visual. As condições de múltiplo uso da 

construção conjugadas com a sua simplicidade formal, fazem do novo auditório um edifício capaz de 

trazer mais vida à ilha sem que a sua presença se sobreponha às construções pré-existentes. 

Formalmente, o auditório consiste numa cobertura que aparenta assentar sobre o terreno, sendo o 

espaço gerado por subtracção. A entrada, com pé-direito baixo, resulta da extensão dessa subtracção 

até ao muro de contenção existente. Entra-se no auditório ao nível do topo da plateia que, ao descer 

até ao palco, dá altura e amplitude ao espaço. O piso do palco tem continuidade para o exterior onde 

se cria um jardim entre muros. Em volta do auditório, integrados no terreno, existem ainda instalações 

sanitárias, espaço de arrumos e uma zona de bastidores equipada com instalações que permitem aos 

oradores ou artistas pernoitar.

O auditório é construído em betão aparente, caracterizando novamente o espaço de uma forma muito 

estrutural em que a própria estrutura (vigas salientes) garante a sua qualidade acústica e os 

adequados índices de absorção sonora.
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46. Auditório - vista de poente 47. Auditório - vista de nascente
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48. Desenhos da proposta para o museu - plantas



Museu

O novo museu para a instalação da exposição de carruagens da Fundação da  Casa de Bragança é o 

edifício de maior escala de toda a intervenção. É uma construção que alberga diversos programas 

dos quais se destacam as salas de exposição, a área de reserva de espólio e a área administrativa.

A entrada para o museu é feita pela praça nascente da ilha, de onde o edifício aparenta ter uma altura 

de cerca de cinco metros. Depois de entrar e passar a recepção, uma escadaria revela a verdadeira 

altura de mais de sete metros do espaço de exposição permanente, uma sequência de cinco salas, 

cada uma com um modo distinto de entrada de luz natural introduzindo variação de ambiente em 

cada sala. A quarta sala tem acesso a um espaço esférico destinado a expor carruagens  que se 

destaquem das restantes. 

À saída da exposição principal, uma nova escadaria sobe até um espaço de transição, onde existe 

uma abertura para um pequeno jardim e para um pátio que acede às instalações sanitárias. Após a 

visita à sala de exposições temporárias, localizada nesse nível superior, sai-se do edifício 

encontrando a praça adjacente que tem também relação com o espaço administrativo, instalado a 

poente. No limite nascente uma área de reserva de espólio molda um largo com acesso automóvel 

para cargas e descargas.  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52. Vista de norte - cobertura do museu fundida com o olival

49. Espaço esférico 50. Exposição permanente 51. Espaço de transição
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53. Desenhos da proposta para o museu - alçado e cortes



Formalmente, o edifício assume o redesenho do limite visual da ilha, tendo como expressão a linha 

que o determina. Apesar de o redesenhar, o edifício integra o limite anterior, o muro que dividia a ilha 

do olival. Assim, esta construção permite uma sobreposição de realidades, suportando a continuidade 

do olival na sua cobertura e simultaneamente a continuidade da ilha nos seus espaços interiores. A 

altura do edifício é constante, sendo mais discreto pela ausência de variação. Com intenção oposta, o 

espaço interior apresenta diferentes níveis que dinamizam a espacialidade e a experiência do 

utilizador.

Construtivamente, o edifício é em betão aparente branco e isso determina a sua expressão estética. 

Procurou-se que os elementos construídos correspondam com às necessidades estruturais e evitem 

criar compartimentações de espaço com elementos de desempenho secundário. Dessa forma, 

considera-se que o espaço ganha caracterização e expressão, resultando numa experiência de 

utilização mais intensa mas serena.

Por existirem grandes vãos e se pretender dar continuidade ao olival, a cobertura tem grandes 

solicitações. Por isso, é estruturada com uma grelha de vigas com expressão no espaço interior, 

garantindo que a superfície superior da laje seja contínua, facilitando a sua impermeabilização.

Este novo museu é um edifício que se estende ao longo de toda a ilha. Porém, a sua importância 

para a proposta faz valer a sua dimensão. Para além de ser um novo elemento de interesse no Paço, 

expondo de um modo único as carruagens da FCB, permite que a ilha como espaço público com 

usos diversos possa ser uma realidade, sem prejudicar a sua atmosfera tão característica.

Nova materialidade

Sobre a materialidade dos novos edifícios, importa salientar que todos são construídos em betão 

armado aparente de cor branca. Com isto pretende-se reforçar a coesão da intervenção, respeitar o 

conceito da expressividade estrutural como elemento de verdade e criar uma relação de continuidade 

cromática com os edifícios antigos. Às paredes caiadas dos edifícios da ilha, seguem-se as paredes 

de betão branco das novas construções. 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54. Museu - zona poente



Considerações finais

O resultado de toda a investigação e de todo o trabalho, representados neste documento, é uma 

visão de futuro para aquilo que o Paço Ducal de Vila Viçosa pode alcançar como instituição de 

promoção cultural. Como foi referido no início do relatório, as vontades expressas na proposta são 

ambiciosas e é sabido que a Fundação da Casa de Bragança não está a considerar intervenções 

desta escala a curto prazo. Contudo, a intervenção proposta contém possibilidades com interesse 

para a FCB. Não só pelo projecto físico, mas também pela reflexão inerente.

Entende-se que o trabalho realizado constitui um contributo positivo para a Fundação da Casa de 

Bragança, podendo ajudar a delinear estratégias de intervenção futuras.

A execução do projecto de arquitectura contemplou programas e temas diversos: reabilitação; 

construção integrada em património histórico e natural. Esta diversidade exigiu a resolução de 

problemas de natureza distinta em cada temática e cada programa. A variedade de soluções 

encontradas para diferentes situações demonstra a capacidade de resposta às diversas solicitações 

na elaboração de um projecto de arquitectura. 

Considera-se que as opções tomadas, em cada situação, foram pertinentes e assertivas quanto aos 

seus motivos.

Com estas considerações, conclui-se que os objectivos práticos e curriculares deste trabalho, 

estabelecidos pela Fundação da Casa de Bragança em colaboração com o Instituto Superior Técnico, 

foram alcançados. 
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55. Museu - zona nascente
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Índice de desenhos

Desenho nº Objecto Conteúdo 

1 Ilha Planta

2 Ilha Cortes

3 Biblioteca Planta, alçados, detalhe

4 Espaços polivalentes Planta, corte, alçados

5 Cafetaria Plantas, cortes, alçados

6 Arquivo Plantas, cortes, alçados, detalhe

7 Espaço expositivo Planta, corte, alçados, detalhe

8 Residências Temporárias Plantas, corte, alçados, detalhe

9 Loja e bilheteira Plantas, cortes, alçados, detalhe

10 Auditório Plantas, cortes, alçados, detalhe

11 Museu das carruagens Plantas

12 Museu das carruagens Cortes e detalhes
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1. Reserva bibliográfica
2. Recepção
3. Espaço para pesquisa bibliográfica
4. Mesa de trabalho
5. Zona de leitura
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1. Espaço Staff
2. Espaço de sujos
3. Área reservada para expor coche
4. Balcão de preparação e atendimento
5. Esplanada coberta
6. Esplanada descoberta
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1. Loja
2. Balcão de atendimento
3. Bilheteira
4. Bengaleiro
5. Sala de estar
6. Escritórios/staff
7. Bebedouro7. Bebedouro
8. Miradouro
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1. Recepção/bengaleiro/controlo técnico
2. Plateia
3. Zona de actuação
4. Antecâmara
5. Estúdio
6. Sala de estar
7. Quarto7. Quarto
8. I.S.
9. Arrecadação da cafetaria
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