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Resumo 

Palavras-chave: Reintegração | Valorização | Centralização | Novo Pólo Cultural 

 

A presente memória descritiva constitui a base teórica que fundamenta o Projeto Final em Arquitetura 2, cuja 

temática tem como base um programa proposto pela Casa de Bragança. Procurou-se dar atenção aos 

elementos em que o fator tempo é determinante, dando continuidade e adaptando um desenho urbano de 

raiz histórica num contexto de mudança. A estratégia baseia-se na reintegração e valorização do paço Ducal 

da vila, transformando-o num polo agregador de novas atividades em Vila Viçosa. A presente proposta tem 

como base quatro pontos fundamentais: 

1. Paço Ducal – Estimular condições para constituir centralidade efetiva transformando-o num polo 

agregador das novas atividades culturais, artísticas e económicas da vila através da implementação 

de um novo programa para a reabilitação dos anexos do Palácio existentes e a construção de novos 

edifícios; 

2. Espaço Público – Diversificar os espaços públicos e criar novas tipologias de espaço de uso público, 

nomeadamente no complexo de anexos do Palácio e integrar um novo programa nos edifícios 

existentes. Propõe-se a introdução de novos equipamentos de uso público constituídos por: Museu 

das Carruagens, Conservatório e Teatro; 

3. Acessibilidade e Eixos Viários – Limitar o acesso automóvel ao Terreiro do Paço transformando a via 

que o ladeia numa via de zona de “marcha lenta” e com ciclovia. O arco de entrada na vila volta a ser 

reposicionado no início da via onde outrora se situava (desde o tempo de D. João IV até ao Estado 

Novo). Propõe-se a implantação de um parque de estacionamento a Norte do Conjunto Monumental 

do Paço Ducal, junto à estrada que liga Vila Viçosa a Borba; 

4. Som em Espaços de Uso Público - Otimizar a utilização do som e a influência das suas caraterísticas 

acústicas no desenho da arquitetura. Aplicar o estudo acústico nos espaços de uso público dos 

edifícios propostos: Conservatório/Museu das Carruagens e Teatro de Vila Viçosa. 

Pretende-se que esta proposta seja uma reflexão sobre as características comuns à arquitetura e à acústica 

e também um despertar para a importância da escolha de um programa relacionado com as Artes e a Cultura 

na promoção e dinamização de um lugar. Este exercício tem como “fim ideal” a colocação da Arquitetura e 

sua interdisciplinaridade, entre a arte e a ciência, ou seja, na globalidade do conhecimento. 
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Abstract 

Keywords: Reintegration | Valuation | Centralization | New Cultural Pole 

 

This descriptive report is part of the Final Project 2 in the Architecture course, inserted in the last 

semester of the integrated master degree in Architecture of Instituto Superior Técnico whose subject 

is based on a program proposed by the House of Bragança. Attention was drawn to the elements in 

which the time factor is determinant, giving continuity and adapting an urban design of historical roots 

in a context of change. The strategy is based on the reintegration and valorisation of the Ducal Palace 

in the village, transforming it into a hub for new activities in Vila Viçosa. The present proposal is based 

in the following points: 

1. Paço Ducal - Stimulate the conditions for a new centrality by transforming it into a new cultural 

aggregating area for artistic and economic activities of the village through a new program of 

rehabilitation of the existing annexes to the Palace and the construction of new buildings; 

2. Public space - Diversify and create new typologies of public space, mainly within the Palace 

annexes with the integration of a new program in existing buildings. Introduction of public 

facilities such as a Carriages Museum, Music College, Theatres and Residence for students; 

3. Accessibility and Transport Routes - Limit vehicle access to Terreiro do Paço by turning the road 

as an idle speed road and bicycle path. The historic entrance arch into Vila Viçosa village is to 

be moved for beginning of the road where it existed once (during the reign of D. João IV up until 

the Estado Novo regime). A car park is also proposed in north of monumental area of the Paço 

Ducal, next to the road connecting Vila Viçosa to Borba; 

4. Sound in Public Spaces - Optimize the use of sound and their acoustic characteristics influence 

in architecture design and to promote the capacity to carry out interdisciplinary studies. Apply 

acoustics studies in proposed buildings of this exercise: Music College/Carriages Museum and 

Theatre of Vila Viçosa. 

It is intended that this proposal be read as a reflection on common architecture characteristics and 

other disciplines, in this case acoustics, but also with the importance of choosing an Arts and Culture 

program, proposing an interdisciplinary method of reflection, which would ideally be the placement of 

architecture between art and science. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

A presente memória descritiva é desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura 

2, inserida no último ano do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, onde foi 

aprofundado o trabalho realizado no 1º semestre em Projeto Final em Arquitetura 1. Esta memória descritiva 

descreve a situação e condições atuais de Vila Viçosa e propõe soluções para o tema do trabalho, “Conjunto 

Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa”, destacando a estratégia e as opções tomadas no desenho da 

proposta. 

Com este projeto fizeram-se propostas arquitetónicas num entendimento alargado do território urbano, 

propondo novas formas de intervenção e de transformação através de um processo complexo, multifacetado 

e numa perspetiva multidisciplinar. 

1.2. Tema 

O tema - Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa - foi lançado pela Câmara Municipal de Vila 

Viçosa e pela Fundação da Casa de Bragança no sentido de abordar um território e um programa com 

relevância no quadro das atuais dinâmicas de Vila Viçosa e da sua candidatura à classificação como conjunto 

Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. 

A conservação de conjuntos patrimoniais no contexto da vila histórica, como é o caso do Conjunto 

Monumental da Casa de Bragança, constituído pelo Paço Ducal, Igreja e Convento das Chagas, Panteão dos 

Duques, Seminário, Jardins e áreas agrícolas envolventes, coloca questões prementes no repensar do 

património e do seu papel enquanto testemunho com valor cultural intrínseco, mas também enquanto mais-

valia indispensável à valorização e dinamização da comunidade viva onde se integra. 

Fará portanto sentido, pensar este conjunto na sua integração no tecido construído de Vila Viçosa numa 

escala territorial mais abrangente. E este repensar não pode esquecer o que é hoje a necessidade de 

articulação do dinamismo contemporâneo das atividades culturais com uma atividade turística crescente, que 

se articulam como fontes atrativas do turismo. 

É neste enquadramento, que surge o subtema - Som em Espaços de Uso Público - com a proposta de dois 

novos edifícios onde se valorizam as atividades artísticas, culturais e históricas de Vila Viçosa: um com a 

construção do Conservatório e do Museu das Carruagens e outro com a construção do Teatro de Vila Viçosa.  
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1.3. Objetivo 

O propósito deste trabalho de projeto – Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa - consiste no 

repensar do património e do seu papel enquanto testemunho com valor cultural intrínseco, mas também como 

uma mais-valia indispensável à valorização e dinamização da comunidade onde se integra. Contempla ainda 

a necessidade de articular a atividade cultural com a atividade turística num processo crescente. 

 

Os principais objetivos deste trabalho são:  

1 – Promover a indústria turística em Vila Viçosa como forma de atrair novas populações residentes. 

2 – Aumentar as áreas de atividades culturais no Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa; 

3 – Reorganizar o espaço viário de Vila Viçosa, criando novas acessibilidades e procedendo à restruturação 

da hierarquia viária; 

4 – Otimizar a utilização do som aprofundando a influência das funções acústicas no desenho da 

arquitetura. 

 

Para atingir os objetivos acima enumerados definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

1. Dinamizar Vila Viçosa: 

1.1. Reorganizar o programa de visita ao Conjunto Monumental do paço Ducal de Vila Viçosa; 

1.2. Dinamizar a atividade cultural da Fundação da casa de Bragança por forma a atrair população jovem 

para o estudo de áreas artísticas, nomeadamente da música. 

2. Aumentar o espectro de atividades culturais no Conjunto Monumental do Paço Ducal (figura 1): 

2.1.  Estabelecer um novo programa de uso do espaço do Palácio: 

2.1.1.  Criar uma nova bilheteira junto à entrada da Porta do Nó; 

2.1.2.  Dar um novo uso aos edifícios anexos ao Palácio: Cocheira Real, Cavalariça Real, Cavalariça 

dupla e ao edifício das residências dos funcionários do Museu; 

2.2.   Construir um novo Museu das Carruagens para expor a coleção existente; 

2.3.   Construir um Conservatório para estudo da música; 

2.4.   Construir um Teatro com um anfiteatro ao ar livre na sua entrada. 

3. Organizar espaço viário: 

3.1. Reduzir a hierarquia da via que vem de Borba, classificada atualmente como Estrada Nacional EN, 

e que passa pelo Paço Ducal, transformando-a numa via local com limite de velocidade de 30 Km/h; 

3.2. Possibilitar a existência de percursos de ciclovias em Vila Viçosa; 

3.3. Restringir o acesso de passagem, na zona do Paço Ducal, aos pesados de passageiros. Os pesados 

de mercadorias apenas circularão em situações pontuais para cargas e descargas e fora do espaço 

temporal das visitas turísticas; 

3.4. Construir um parque de estacionamento fora da área do Paço Ducal; 
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3.5. Relocalizar o antigo arco de entrada em Vila Viçosa, Porta do Nó, que volta à sua posição original 

na Estrada Nacional para Borba. 

4. Estudar a articulação entre a Acústica e a Arquitetura: 

4.1. Otimizar a utilização do som em equipamentos culturais; 

4.2. Compreender o fenómeno sonoro nas suas múltiplas perspetivas interligando os aspetos físicos 

inerentes ao som com o projeto de arquitetura;    

4.3. Utilizar as metodologias e as ferramentas técnicas básicas no estudo dos ambientes sonoros para 

a conceção de auditórios e salas de aula de música; 

4.4. Compreender a propagação sonora e pós-tratamento, tomando em conta aspetos ligados à estética 

e à perceção sonora nos espaços de equipamentos culturais de uso público. 

 

 

 
Figura 1. Planta de Vila Viçosa - Área de Intervenção 
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1.4. Metodologia 

O trabalho de Projeto Final em Arquitetura 2 procurou resolver problemas concretos numa aproximação à 

prática profissional, tendo sido executado em duas fases: uma de carácter analítico e outra de carácter 

propositivo. 

A primeira fase consistiu numa leitura crítica do local com o objetivo de apreender a sua história, os elementos 

que o constituem e as suas condicionantes como modo de avaliar a sua capacidade de adaptação e 

transformação.  

Na visita realizada ao Paço Ducal de Vila Viçosa, constatou-se a carência de serviços de apoio ao visitante. 

O conjunto monumental não dispõe de alguns espaços fundamentais para o conforto do visitante, tais como: 

cafetaria/restauração, bengaleiro, zonas de serviço, pontos de informação e sinalética adequada para o 

visitante, e instalações sanitárias. Pensando nas áreas de atividades do Conjunto Monumental de Vila Viçosa, 

propõe-se reabilitar alguns edifícios do complexo de anexos do Palácio, atribuindo-lhes novas funções 

programáticas. Esta fase dará origem ao objetivo 2, que é aumentar a área afeta a atividades culturais no 

Conjunto Monumental de Vila Viçosa. 

Na continuação do objetivo 2, propõe-se um novo espaço expositivo para albergar as 73 viaturas que neste 

momento se encontram armazenados nos anexos do Palácio, na antiga cocheira Real. Propõe-se também a 

implantação de dois espaços para o exercício de atividades artísticas e culturais, o Novo Museu das 

Carruagens/Conservatório e o Teatro. 

O objetivo 3, organizar o espaço viário, parte da necessidade de criar novas acessibilidades e restruturar a 

hierarquia das vias, possibilitando a existência de percursos de ciclovias em Vila Viçosa. 

Segundo Filipe e Pestana, “A Porta do Nó, situada na saída para a estrada de Borba, também denominada 

“porta da vila”, foi uma construção do tempo de D. Afonso IV. Com as grandes obras de arquitetura executadas 

durante o Estado Novo foi deslocada do seu sítio original para o lado, servindo agora de acesso ao Convento 

de São Agostinho”1. Faz parte desta proposta, a recolocação deste monumento no seu sítio original devido à 

sua importância, servindo não só de marco histórico, mas também como ajuste ao trânsito que ao passar por 

esta porta, reduz a velocidade para a entrada da vila. 

O objetivo 4, otimizar a utilização do som, é baseado no conhecimento das exigências humanas de conforto 

acústico, bem como das características dos materiais. Neste estudo, apresenta-se em destaque o conforto 

acústico – acústica arquitetónica. O arquiteto deve estar familiarizado sobre a aplicação correta das diretrizes 

do projeto e sobre o comportamento dos materiais, permitindo uma intervenção consciente em projetos em 

que a Acústica é uma das principais condicionantes de projeto. Este objetivo dá origem ao Capítulo 4. 

                                                     

1 FILIPE, Carlos, PESTANA, Manuel Inácio, Vila Viçosa – História, Arte e Tradição, Colibri – Artes Gráficas, Lda., 2009, p.43. 



 5 
 

1.5. Estrutura da Presente Memória Descritiva 

O capítulo 1 – Introdução - faz referência ao enquadramento, tema, objetivos e metodologias deste trabalho 

dando a conhecer a relação e o desenvolvimento de todo o trabalho descrito nos capítulos seguintes. 

Capítulo 2 - O Lugar - corresponde à análise geográfica e histórica de Vila Viçosa. Constitui o ponto de partida 

para esclarecer e avaliar as condicionantes mais significativas para um desenvolvimento de projeto 

relacionado com o lugar. Nele são abordadas questões formais relacionadas com o território e processos de 

evolução urbana, bem como e, questões funcionais como a mobilidade, que terminará este capítulo. Este 

capítulo está organizado em vários subcapítulos: as Origens de Vila Viçosa; a Evolução temporal da vila, 

representada numa forma esquemática; Localização e Contexto Urbano de Vila Viçosa; Vila e Paço Ducal 

dos Duques, Cidade e Museu do Mármore e Arquitetura da Água. 

Capítulo 3 - A Proposta – apresenta as ideias para atingir os objetivos e justificar o projeto, descrevendo a 

solução desde a sua implantação ao detalhe, recorrendo pontualmente a casos de estudo que influenciaram 

certas decisões. O objetivo é fundamentar as opções tomadas com recurso a elementos gráficos detalhando 

as condições formais, funcionais e construtivas. Este capítulo está organizado em cinco subcapítulos: 

programa, conceito e referências do projeto, configuração espácio-funcional e integração. O primeiro aborda 

a questão da implantação dos edifícios propostos e a estratégia a adotar na revitalização do espaço natural 

e jardins que pertencem ao Palácio. O segundo descreve o estudo de projetos arquitetónicos existentes, que 

serviram como orientação para as decisões do projeto. O terceiro apresenta o programa proposto pela Casa 

de Bragança e define um novo programa adaptado aos objetivos tidos como base da proposta. Em quarto 

pretende-se explorar a geometria, a volumetria e os materiais utilizados nos edifícios. No quinto, descreve-se 

o projeto do ponto de vista da sua integração no local. 

Capítulo 4 - O Som – Este capítulo tem como nota introdutória a importância do estudo da acústica no projeto 

de arquitetura e subdivide-se em itens técnicos relacionados com os projetos desenvolvidos, que são os dois 

edifícios novos propostos, o Novo Museu das Carruagens/Conservatório e o Teatro de Vila Viçosa.   
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2. O Lugar 

2.1. Origens de Vila Viçosa 

Vila Viçosa, segundo Filipe e Pestana, era conhecida como sendo um viçoso vale onde o itinerário romano, 

com ligações a Mérida, Évora e outros lugares, teve vital importância devido ao produto natural de grande 

qualidade, o “mármore”, já nessa altura descoberto e que foi responsável pelo desenvolvimento da zona. 

Foram vários os povos que passaram por Vila Viçosa, até à conquista do território. De acordo com Filipe e 

Pestana “Em 1217, por D. Afonso II. D. Afonso III, filho de D. Afonso II, procurou repovoar o Alentejo, criando 

os vários concelhos da região. Foi este rei que deu foral a Estremoz, em Dezembro de 1258, incluindo no seu 

termo as terras dos atuais concelhos de Borba e Vila Viçosa. Destruída a antiga povoação por guerras 

sucessivas, chamava-se, então, ao vale do Rossio, Valviçoso, daí o nome de Vila Viçosa. Começou a fundar-

se a nova vila junto ao morro do castelo, continuando separada dos antigos aglomerados. Foi ainda D. Afonso 

III quem criou o novo concelho de Vila Viçosa, por foral que lhe concedeu o quinto rei de Portugal, no ano de 

1270, a 5 de Junho, separando-o definitivamente do concelho de Estremoz. Os primeiros povoadores 

portugueses do concelho foram os operários, que atraídos pelo trabalho da construção do Mosteiro de Nossa 

Senhora da Graça, aí procuraram trabalho. Também encontramos hortelões e seareiros entre os primitivos 

habitantes. Os povoadores de Vila Viçosa, para se manterem na vila, tinham que ter terra para o cultivo e 

plantação de árvores de fruto, razão porque se começou logo a distribuir e a repartir terras, que eram bastante 

férteis e com água em abundância. Foi doada, a primeira vez, em 1297, por D Dinis a D. Brites, infanta de 

Castela, que casou com o seu filho, D. Afonso IV, o “Bravo”; a segunda, por D. Fernando I, em 1372, a D. 

Leonor Teles de Menezes, pelo régio esposo Gonçalo Pires de Azambuja; a terceira, ao poderoso D. Nuno 

Álvares Pereira, em 1385, pelo mestre de Avis, D. João I, sendo doada pela quarta vez, em 1422, a D. 

Fernando, conde de Arraiolos, primeiro marquês de Vila Viçosa, por vontade de seu avô, o condestável D. 

Nuno. O Infante D. Pedro concede a seu irmão, D. Afonso, em 1422, o título de 1.º Duque de Bragança”2.  

O concelho de Vila Viçosa fica situado no distrito de Évora. Está limitado a Norte e a Este pelo concelho de 

Elvas, a Sul pelo concelho de Alandroal e a Oeste pelos concelhos de Borba e Redondo.  

Vila Viçosa é também chamada Calípole e os seus moradores dizem-se Calipolenses. Segundo Rocha 

Espanca, este nome, Calípole, foi-lhe atribuído por André de Resende nas Antiguidades da Lusitânia, escritas 

em latim, por não saber o seu autor como verter melhor para a língua dos romanos o termo Vila Viçosa. 

Vertido à letra, Calípole quer dizer: cidade, povoação formosa3.  

 

                                                     

2 FILIPE, Carlos, PESTANA, Manuel Inácio, Vila Viçosa – História, Arte e Tradição, Colibri – Artes Gráficas Lda., 2009, pp. 15-16. 
3 ESPANCA, Joaquim José da Rocha, Compêndio de notícias de Vila Viçosa, Concelho da Província do Alentejo e Reino de Portugal – 
Tipografia de Francisco de Paula Oliveira de Carvalho, 1892, p. 13 
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2.2. Evolução Urbana 

Figura 2. Cronologia da Evolução Urbana de Vila Viçosa4 

                                                     

4 FONTES: Imagens de 1300 e 1763 – Cercas de Vila Viçosa do autor Nicolau de Langres, 1661, BNP; 1501 – Fotografia do Convento 
dos Agostinhos – Autor Foto Alvão; 1400 – Crescimento da malha urbana 
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2.3. Contexto Urbano 

Em Vila Viçosa, cada uma das suas principais fases de desenvolvimento urbano está claramente inscrita no 

seu traçado. Baseado no estudo feito por Rita Gonçalves para a sua dissertação5, podemos identificar quatro 

fases importantes no crescimento de Vila Viçosa: 

1. A implantação do núcleo medieval em finais do século XIII, quando se erguem as muralhas e o castelo 

de Vila Viçosa. A segurança que esta edificação trouxe à população permitiu o desenvolvimento 

urbano em malha organizada de arruamentos estreitos e retilíneos; 

2. O desenvolvimento do primeiro arrabalde extramuros ao longo dos séculos XIV e XV; 

3. A expansão urbana do século XVI. As transformações urbanas do século XVII, em consequência da 

restruturação dos sistemas de fortificação; 

4. As intervenções do Estado Novo em meados do século XX. 

 

 

Figura 3. Crescimento da malha urbana 

Até ao século XX, Vila Viçosa foi-se construindo através de sucessivas unidades de crescimento, que 

complementavam fases anteriores. Cada uma delas tinha em consideração a vila existente, à qual era 

acrescentada uma nova malha urbana, mas tendo sempre a preocupação de estruturar uma nova proposta 

com uma lógica global para todo o conjunto urbano. As intervenções dos anos quarenta do século XX, não 

tiveram como intenção o crescimento da vila, mas sim a reestruturação do seu centro histórico. 

2.4. Vila e Paço Ducal 

Segundo Filipe e Pestana, “D. Afonso V concedeu a D. Fernando o título de Marquês de Vila Viçosa a 25 de 

Maio de 1455, como recompensa dos bons serviços prestados ao reino no Norte de Africa, onde terá sido 

capitão-general e governador de Ceuta. D. Fernando manteve-se fiel à escolha de residir em Vila Viçosa e 

depois de tornar-se duque pela morte de seu pai (1478 - 3º Duque de Bragança) elege a vila, elevando-a a 

um novo estatuto, de “vila ducal”. A história de Vila Viçosa começa a estar ligada inteiramente à Casa de 

                                                     

5 GONÇALVES, Rita Alexandra da Silva, Revitalização do Convento da Nossa Senhora do Amparo, 2013, p. 21. 
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Bragança, pois a presença dos duques eram uma constante. D. Jaime, durante a sua governação, com a sua 

corte instalada, resolve, em 1501, transferir-se da sua casa medieval, o castelo, para os novos paços, 

construídos em terrenos da sua horta do Reguengo, dando início ao nobre edifício que é hoje o atual Paço 

Ducal.”6 

A obra da antiga residência dos duques de Bragança foi iniciada em 1501 (ala Norte) e só foi terminada no 

séc. XVIII. Sucederam-se campanhas de melhoramento e de engrandecimento ao longo dos séculos XVI e 

XVII. A fachada principal é totalmente revestida de mármore da região, com um comprimento de 110 metros, 

única na arquitetura civil portuguesa, e inspira-se na arquitetura italiana renascentista, com três pisos, dos 

quais o segundo é considerado o andar nobre, cada um deles correspondendo, do rés-do-chão ao piso 

superior, a cada uma das ordens clássicas, dórica, jónica e coríntia, de algum modo fazendo lembrar a 

monumentalidade do Palácio Pitti, de Florença. Durante o séc. XIX, por iniciativa dos reis D. Luís e D. Carlos, 

o paço de novo é melhorado com obras para um melhor conforto interior.7  

Os duques foram construindo edificações onde o urbanismo impera com definições bem estabelecidas de 

uma corte ducal, assim como é explicado por Filipe e Pestana: “O duque D. Jaime ficou ligado à ereção do 

Convento das Chagas, ao lado do novo paço. Foi o primeiro mosteiro de freiras, pois a vila já tinha três 

conventos de frades: Nossa Senhora da Graça (Santo agostinho), S. Francisco e dos Paulistas de Valbom. É 

por iniciativa do mesmo duque o princípio da Tapada, movida pelo grande gosto da caça grossa. (…) D. 

Teodósio II, sucessor de D. João I, ampliou e melhorou o paço ducal, fundou o colégio dos Jesuítas e o 

Colégio dos Reis Magos, respetivamente, escola de formação eclesiástica e escola de música, que com D. 

João, oitavo duque e futuro rei “D. João IV”, se tornou famosa, reunindo os mais destacados mestres da 

época, adquirindo um vastíssimo acervo musical produzido nos diversos países da Europa e trazidos pelos 

seus embaixadores.”8 D. João IV onde bastará lembrar a famosa escola de música aqui fundada pelo seu 

espírito culto, autor, ele próprio de algumas das melhores composições de polifonia e música sacra de todos 

os tempos. Por sua iniciativa se juntaram no paço os melhores músicos portugueses e estrangeiros, como 

mestres e como discípulos, alguns já do tempo do seu pai, o Duque D. Teodósio II, também dedicado amante 

da arte musical. A preciosa livraria musical que ainda hoje é guardada na biblioteca do paço ducal atesta 

perfeitamente qual foi a importância dessa escola.”9 Neste contexto, é impossível ficar indiferente sobre a 

arquitetura enquanto ideia, criação, disciplina do conhecimento, integrada numa situação cultural e, enquanto 

arte e a sua relação com as outras artes, neste caso, a música. É grande o testemunho deixado pelos duques, 

o quanto era importante e fundamental essa disciplina. Segundo Clara Gonçalves, “Porque a música de certo 

modo nasceu como a arquitetura. Das mesmas proporções pitagóricas nasceram sons e edifícios. Enquanto 

a arquitetura constrói (compõe) no espaço sobre um tempo; a música compõe (constrói) no tempo sobre um 

espaço. A arquitetura incute a temporalidade no espaço, a música incute a espacialidade no tempo.” 10 

                                                     

6 FILIPE, Carlos, PESTANA, Manuel Inácio, Vila Viçosa, História, Arte e Tradição, Colibri, Artes Gráficas, Lda., 2009, p. 18. 
7 Idem – op. cit., pp. 23-24. 
8 Idem – op. cit., p.19. 
9 Idem – op. cit., p. 77. 
10 GONÇALVES, Clara Germana, Contributo para uma visão integrada: arquitetura e música em questão, 1998, p.6. 
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2.5. Cidade do Mármore e a Arquitetura da Água 

A pedra é o produto natural que suporta a comunidade calipolense. A pedra mármore está espalhada por toda 

a vila, nas calçadas e lancis, nas paredes e janelas, nas igrejas, palácios e no interior dos espaços de 

habitação. Segundo Filipe e Pestana, “Realmente, o subsolo esconde esse maravilhoso produto natural que 

umas vezes é branco, outras preto, outras creme, outras rosa, outras vergado com desenhos que mais parece 

que foi a obra de um Picasso. Quem pode ficar indiferente quando chega àquela praça monumental que é o 

“Terreiro do Paço”, e olha em redor e só encontra mármore + mármore nos monumentos ali existentes. A 

frontaria do paço, com uma dimensão de 110 metros, com dezenas de janelas construídas desse produto 

natural, quem olha para aquela eloquente Igreja de Santo Agostinho, com as suas torres de zimbório, para 

não falar de todo o seu interior, construído em mármore. É fascinante como o homem sempre encontrou o 

produto natural para embelezar os seus sonhos.”11 Em Vila Viçosa, o museu do Mármore pretende reunir toda 

a informação existente e apresenta-la através de vários núcleos temáticos, dos quais se salientam as 

componentes cientifica, geológica e tecnológica, em que se procura dar a conhecer o ciclo operativo que 

permite a transformação do mármore em produto acabado, usando o mais importante material artístico e 

económico da região. O acervo do museu está dividido em cinco salas temáticas (Sala Creme, Sala Rosa, 

Sala Azul, Sala Branca e Sala Ruivina), abrangendo as áreas científica/geológica, tecnológica, histórico-

cultural, expressão artística, socioeconómica e investigação/formação. O princípio subjacente à conceção das 

salas temáticas é dar a conhecer todas as vertentes relacionadas com o mármore. O objetivo é preservar e 

identificar o trabalho do mármore, bem como as memórias sociais associadas.12 

Também a água é um bem essencial presente no desenvolvimento da comunidade de Vila Viçosa. Segundo 

Filipe e Pestana, “Os povoadores de vale viçoso encontraram água em abundância para se manterem no 

termo da vila, por isso tinham que ter terra para o cultivo e para a plantação de árvores de fruto, razão porque 

se começou logo a distribuir e a repartir terras, que eram bastante férteis. A expansão da vila e o número de 

habitantes não parou de aumentar, a partir da instalação da Casa de Bragança. A grande riqueza natural 

desse bem essencial à vida, a água, foi motivo de construção de variados pontos de abastecimento, quer em 

fontes ou poços.”13  

2.6. Mobilidade 

Tendo em consideração os usos do solo existente e previstos, como objetivo do desenvolvimento de um 

modelo de acessibilidades mais sustentável e eficiente, tanto para os habitantes de Vila Viçosa como para o 

Turismo, procurou-se encadear um circuito para os percursos dos autocarros, dos automóveis e a pé. Para 

os autocarros fica restrita a entrada na vila, sendo construído um parque de estacionamento a Norte, ao lado 

da Estrada Nacional de Borba e outro, já existente a Sul, na Estrada Nacional do Redondo e do Alandroal, ao 

lado das Piscinas Municipais de Vila Viçosa.  

                                                     

11 FILIPE, Carlos, PESTANA, Manuel Inácio, Vila Viçosa, História, Arte e Tradição, Colibri, Artes Gráficas, Lda., 2009, p. 84. 
12 Idem – op.cit.. p. 69. 
13 Idem – op.cit., p. 49. 
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Figura 4. Ortofotomapa - Implantação e Mobilidade proposta 

O automóvel poderá entrar dentro de Vila Viçosa, mas será condicionada a sua marcha ao entrar a Norte pela 

Porta do Nó (1), que será recolocada no seu local original, sendo de novo a porta de entrada da vila de quem 

vem da estrada Nacional de Borba. O objetivo é diminuir a velocidade na passagem pela estrada em frente 

ao Palácio Ducal (2). Esta zona deverá ser uma zona 30. O percurso pedonal proposto, como é demonstrado 

pelo desenho na figura 4 a traço interrompido, dentro do contexto da visita ao Conjunto Monumental de Vila 

Viçosa, faz entrada pelo portão situado em frente à Porta do Nó e dirige o visitante para a bilheteira/Posto de 

Turismo (3), antes o Edifício do Picadeiro Coberto. A partir daí passa pelo espaço de Co-working (4), Edifícios 

da Cavalariça Dupla, em direção ao Novo Museu das Carruagens (5) e Teatro (6). Neste percurso, e à entrada 

ainda encontram um espaço de Restauração (7), Edifício da Cavalariça Real, A existência da pequena praça 

distribui a visita ao Edifício do arquivo/Biblioteca (8), Edifício do Lagar de Azeite e Oficinas, ou se preferir para 

uma visita ao Palácio que se poderá fazer primeiro, com entrada pelo jardim do Palácio (9). Por último, o 

circuito passará pela Loja (10) onde antes era o Edifício da Cocheira Real. Esta solução promove um trajeto 

turístico, mas independente na decisão de escolha do visitante, que poderá optar por repartir as escolhas da 

sua visita. 
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3.  A Proposta 

Depois da análise feita no capítulo anterior sobre Vila Viçosa, com o objetivo de compreender o lugar e a sua 

evolução histórica e considerando as questões relevantes solicitadas pela Fundação da Casa de Bragança, 

como é descrito no Capítulo 1 desta memória descritiva, segue a seguinte descrição da proposta com vista 

na promoção de um novo Pólo Cultural em Vila Viçosa (P.C.V.V.) constituído pelos edifícios Anexos do 

Palácio, pelo Palácio e pelos novos edifícios da presente proposta Conservatório/Museu das Carruagens e 

Teatro de Vila Viçosa.  

3.1. Implantação 

O local escolhido para a implantação da proposta, constituída por dois edifícios, Conservatório/Museu das 

Carruagens e Teatro, surge no alinhamento da linha imaginária formada pelos edifícios anexos ao Palácio 

(linha magenta). Os dois edifícios propostos (1 e 2) são intercetados por uma linha ortogonal em forma de 

água (linha azul).  

 

Figura 5. Ortofotomapa – Área de Intervenção da Proposta 

A implantação dos dois novos edifícios, Novo Museu das Carruagens/Conservatório (1) e Teatro (2), situa-se 

no final do percurso turístico do Palácio, propondo-se um novo percurso público para o acesso ao 

Conservatório e para o Teatro, tal como já referido anteriormente. Os percursos existentes e toda a área 

ajardinada e arborizada, bem como o muro (a amarelo) e nora de água existentes (3), foram o ponto de partida 

para o desenvolvimento da proposta que juntamente com a preocupação de não abater as árvores existentes, 

a sul do muro, definiram o novo limite de implantação para a proposta. Pretende-se que tanto o edifício do 

Conservatório/Museu das Carruagens e o edifício do Teatro se estabeleçam em harmonia com a envolvente. 
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3.2. Conceito 

Os novos edifícios Conservatório/Museu das Carruagens e Teatro, assumem-se não apenas como dois 

objetos arquitetónicos, mas como parte integrante da estrutura urbana relacionando-se com o percurso da 

visita ao paço Ducal e com os principais caminhos dos seus jardins, bem como relacionando-se com as 

artérias exteriores da vila. 

                      

Figura 6. Esquema Conceptual 

O esquema concetual permite tirar partido das formas geométricas, dos percursos, da integração com o meio 

ambiente e da topologia original do terreno, procurando atingir um impacto visual no visitante de Vila Viçosa, 

mantendo no entanto a integração com o Conjunto Monumental de Vila Viçosa. 

3.3. Referências / Casos de Estudo 

 Escola Superior de Música do Instituto Politécnico de Lisboa 

A Escola Superior de Música do Instituto Politécnico de Lisboa, criada em 1983, da autoria do Arquiteto João 

Luís Carrilho da Graça (figura 7) é uma referência para este projeto devido à sua integração na área urbana 

e à sua pretensão, segundo o próprio, de “levar aos limites a possibilidade da excelência acústica - e também 

o isolamento conventual e sonoro de cada espaço – e a convivialidade e extroversão que também são 

características de algumas práticas musicais.”14  

Os edifícios desta proposta foram também objeto de estudo das características sonoras de cada espaço, 

nomeadamente, de isolamento, de reverberação e de ecos em espaços de uso público, garantindo que as 

salas do Conservatório, a sala de audiovisual do Museu das Carruagens e o edifício do Teatro tivessem 

garantido o seu conforto acústico.  

                                                     

14 Carrilho da Graça Arquitetos, Estudo de Caso – Projeto II, Acadêmicos, Glenda Brescovici Rodrigues, Vitor Hugo Martinelli, 2008 
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O edifício proposto para o Conservatório/Museu das Carruagens, consiste num volume quase cego, formado 

por diferentes níveis, em que o acesso ao nível superior das salas de aula é realizado pela rampa exterior, à 

semelhança do que acontece na Escola de Musica em referência. Também no Conservatório proposto para 

o P.C.V.V. existem na vertical estreitos vãos a simular o desenho das teclas do piano que além do efeito 

estético permitem o controlo da luz solar (ver figura 8 e alçados no desenho A09 no anexo 7.1), fazendo assim 

analogia à função do edifício, à cultura e arte que se pretende fazer renascer em Vila Viçosa.  

 

Figura 7. Escola Superior de Música do Instituto Politécnico de Lisboa (foto de Adriano Neves) 

 

Figura 8. Alçado do pátio da Escola Superior de Música do Instituto Politécnico de Lisboa 

 Terminal de Cruzeiros em Lisboa 

O terminal de cruzeiros de Lisboa, construído em 2017, da autoria do Arquiteto João Luís Carrilho da Graça 

(figura 9) estabelece uma relação funcional entre o rio e a margem onde o espelho de água à frente do edifício 

faz uma interceção entre os dois elementos, água e terra. Nos edifícios propostos para Vila Viçosa, os 

espelhos de água são alusivos aos tanques de irrigação que serviam para regar a terra (desenho A01 no 

anexo 7.1). O arquiteto Carrilho da Graça tem no Terminal de Cruzeiros novos materiais que são o betão com 

cortiça com o objetivo de obter uma maior leveza estrutural. Os dois edifícios propostos utilizam a cortiça, 

mas com o objetivo de obter um melhor isolamento acústico (desenho P01 no anexo 7.1).  
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Figura 9. Terminal de Cruzeiros de Lisboa – Arqº Carrilho da Graça 

 Escola Secundária 2/3 B de Vialonga 

A Escola Secundária 2/3 B de Vialonga, Vila Franca de Xira, projeto de 2009, da Tetractys Arquitectos (figura 

10), contempla um edifício onde a forma segue a função de cada espaço: o palco e a área de troca de cenários 

obriga a um aumento do pé direito; a zona de plateia e balcões obriga a uma inclinação para possibilitar boas 

condições de visão e audição dos espetadores. 

 

Figura 10. Escola Secundária 2/3 B de Vialonga, Vila Franca de Xira (projeto Tetractys) 

 

O teatro proposto para Vila Viçosa segue as caraterísticas geométricas necessárias à função de cada espaço, 

tal como apresentado no corte do auditório da Escola em referência (desenho A08 no anexo 7.1).   
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3.4. Programa 

O novo programa de Vila Viçosa que permitirá dinamizar a área patrimonial da Casa de Bragança é composto 

pela reabilitação dos edifícios anexos e criação de dois novos edifícios de grande impacto sócio cultural na 

Vila. 

 Alteração Programática dos Anexos do Palácio 

 

Figura 11. Área de intervenção nos edifícios anexos ao palácio  

 

Os edifícios incluídos na proposta de reabilitação são os seguintes: 

A – Cavalariça Real  

B e C – Cavalariça Dupla 

D – Cocheira Real   

E e F – Residências  

G – Casa do Vigilante  

H – Picadeiro Coberto 

I – Lagar de Azeite e oficinas 

O edifício A, a Cavalariça Real, foi escolhido para a implantação do programa de Cafetaria e Restaurante do 

Palácio. Atualmente este é um espaço expositivo para os coches que fazem parte da coleção museológica 

do Palácio.  
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Os edifícios B e C, Cavalariça Dupla, correspondem ao programa de Co-working, um espaço de trabalho e 

recursos compartilhado, promovendo o modelo cooperativo e a relação interpessoal. Espaço reservado para 

a criação de novas empresas ou negócios, com o objetivo de desenvolver a atividade económica de Vila 

Viçosa (atualmente é pouco ou inexistente). 

O edifício D, a Cocheira Real, irá ser transformada em espaço de Loja do atual Museu do Palácio e do Novo 

Museu das Carruagens. O percurso do visitante aos Museus termina precisamente após a passagem por 

esse espaço, de maneira que seria oportuno implantar a loja no final do percurso museológico para promover 

a compra de alguns artigos ligados à história da Vila. 

A Fundação da Casa de Bragança expõe a sua coleção de coches nos quatro edifícios anexos ao edifício 

principal, o palácio. Alguns coches encontram-se em exposição no Museu dos Coches em Lisboa. O circuito 

do visitante do museu acaba neste conjunto de edifícios, sendo a cavalariça real, o edifício principal deste 

conjunto devido à sua configuração espacial, e também devido ao seu estado de conservação. 

Os Edifícios E, F e G correspondem a Residências e também à casa do Vigilante (este último encontra-se em 

desuso). Pretende-se mudar as respetivas residências para o novo complexo residencial de estudantes 

proposto junto ao Seminário de São José, e por sua vez integrar os órgãos administrativos do Museu e o 

Arquivo nestes dois edifícios, E e F. O Edifício G, terá como solução um espaço reservado à Segurança. 

O Arquivo faz parte do programa proposto pela Fundação da Casa de Bragança, que tem necessidade de ter 

um espaço dedicado ao armazenamento e consulta de documentos e coleções antigas pertencentes ao 

espólio do Museu. Durante a visita ao Palácio foi referido que a biblioteca está encerrada ao visitante devido 

ao valor histórico e patrimonial das coleções de diversas obras literárias que possuem, sendo uma delas a 1º 

edição da obra de Camões. O Novo Arquivo terá um espaço de leitura e consulta para o visitante ter acesso 

às impressões digitalizadas das obras originais, biblioteca e salas reservadas para sessões de leitura e 

workshops, que será um espaço reservado para o Edifício I – Lagar de Azeite e Oficinas – que atualmente se 

encontra em desuso. 

O Museu dos Coches e Carruagens situa-se nas antigas cocheiras e cavalariças do paço. Destacam-se, de 

entre 73 viaturas ali expostas, alguns coches e berlindas do séc. XVIII, pertencentes à família real, e uma 

grande variedade de viaturas de gala do séc. XIX e início do XX, como carruagens, landaus, caleças, fétones, 

milordes, clarences, bourghans, vitórias, uma aranha e uma mala-posta. Um conjunto de carros de caça e 

carros de campo, tais como os char-à-banc, os breques e um carro de canudo, testemunham atividade da 

nobreza nas várias quintas, herdades e coutadas de caça, constituem a exposição.15  

Com vista a solucionar um espaço que vá acolher esta magnifica coleção de peças históricas e pela 

necessidade de espaço expositivo, que se propõe um novo espaço, um novo edifício em conjunto com o 

Conservatório onde as duas temáticas se unem num propósito de reconhecimento e valorização da sua 

história e das artes. 

 

                                                     

15 FILIPE, Carlos, PESTANA, Manuel Inácio, Vila Viçosa – História, Arte e Tradição, Colibri – Artes Gráficas, Lda., 2009, p. 66. 
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 Programática e Materialidade do Conservatório e Museu das Carruagens 

 

Figura 12. Programa no Edifício do Conservatório/Museu das Carruagens – Axonometria Explodida 
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Figura 13. Secções Longitudinal e Transversal da axonometria – Conservatório/Museu das Carruagens 

Piso -1 – Este piso faz a continuação do percurso de visita da exposição das carruagens. Para além da área 

de exposição, tem uma zona para apresentação de filmes documentais sobre Vila Viçosa – Sala Audiovisuais. 

Esta sala teve um estudo acústico (ver desenhos AC05, AC06 e P01 no anexo 7.1). Estudo este que foi um 

desafio, visto esta sala estar junto da cafetaria, a nascente, que abre uma grande porta para um jardim para 

uso público e para eventos sociais; 

Piso 0 – Piso térreo de acesso ao Museu das Carruagens, que começa neste piso tem comunicação com o 

Piso -1 através de rampa interior constituída pelo mesmo material de que é feito o pavimento ao redor dos 

edifícios propostos (mármore com a estereotomia análoga à Praça Ducal). Esta escolha tem um carater 

funcional pois permite fazer com que a circulação para a colocação das carruagens seja feito com um 

pavimento antiderrapante. Neste piso, a entrada do Museu das Carruagens faz-se a Nascente e é envolvida 

por vidro dando um carater permeável e contínuo do seu exterior. Este piso faz também comunicação visual 

com o Piso -1 através de grandes aberturas na sua laje inferior. As instalações sanitárias são um bloco 

estrutural alinhado e existente em todos os pisos. A Poente existe uma varanda que contempla a zona 

ajardinada criada a Sul; 

Piso 1 – Piso do Conservatório. O seu acesso faz-se através da rampa exterior, a Norte, com o mesmo 

material de que é feito o pavimento exterior para que seja feito o acesso dos instrumentos. Esta rampa, 

quando chega ao piso, contorna o edifício a Nascente servindo de proteção e sombreamento à entrada do 

Museu e, no Piso 1, tem uma esplanada de apoio à cafetaria e dá-nos um olhar para o Conjunto Monumental. 

Neste piso, todas as salas de música tiveram um estudo acústico de forma a satisfazer os requisitos para 

cada tipo de sala (ver desenhos capítulo “O Som”). A Poente, faz contato visual para o espelho de água e 

para o edifício do Teatro. A sua área de circulação é iluminada por claraboias (ver desenho P01), para 

substituição da luz artificial, que iluminam o piso. A iluminação da claraboia central é refletida até à rampa do 

Piso -1 pelo corte retangular feito na laje deste Piso1 (ver corte no desenho A08). 



 20 
 

 Programática e Materialidade do Teatro de Vila Viçosa 

 

Figura 14. Programa no Edifício do Teatro – Axonometria Explodida 
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Figura 15. Secções Longitudinal e Transversal da axonometria - Teatro 

 

Piso 0 – O acesso feito pelos visitantes ao teatro faz-se através de um grande anfiteatro ao ar livre. A sua 

materialidade faz parte da pavimentação escolhida que é análoga à pavimentação do Paço Ducal e extensiva 

a toda a área circundante do edifício proposto. Na chegada ao interior do Teatro está o Foyer com um chão 

em lajetas de mármore branco polido. A parede que delimita a área da sala de espetáculos bem como todo o 

seu interior foi calculada acusticamente (ver desenhos AC01 a AC04 e P04). Na zona a Poente do Teatro, 

faz-se o acesso dos funcionários do museu, dos artistas e das mercadorias; 

1º Balcão – Esta zona constitui o primeiro andar de visualização para o palco e também um foyer com um 

serviço de Bar. A este nível e a Poente, existe uma escada e elevador de serviço para apoios técnicos ao 

Teatro. 

2º Balcão – O nível mais elevado da plateia é protegida por uma parede onde foi feito um estudo acústico 

para proteger o som devido à existência de uma varanda. Esta varanda proporciona as vistas para todo o 

complexo do Conjunto Monumental inclusive para o edifício do Conservatório/Museu das Carruagens. A 

Poente, dá-se continuidade à existência da escada e elevador de serviço que vem dos níveis abaixo descritos. 
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3.5. Espácio-funcional 

 Organização dos Pisos e Acessos 

 

Figura 16. Edifício do Conservatório/Museu das Carruagens – Axonometria Geral 

 

Figura 17. Pisos do Edifício do Conservatório/Museu das Carruagens – Axonometria Explodida 
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Figura 18. Edifício do Teatro – Axonometria Geral 

 

Figura 19. Pisos do Edifício do Teatro – Axonometria Explodida 
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 Circulação e Acessos 

 

Figura 20. Saídas e acessos ao exterior do Edifício do Conservatório/Museu das Carruagens 
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Figura 21. Saídas e acessos ao exterior do Edifício do Teatro 

 



 26 
 

3.6. Integração 

A partir do eixo formado pelos anexos que ladeiam o Palácio, surgem dois volumes arquitetónicos, 

procurando-se a recriação de um novo espaço integrado no meio natural, no verde das árvores e na frescura 

das águas.  

As formas arquitetónicas propostas pretendem ser um elemento que possa ser distinto, não só pelo seu 

propósito funcional, mas também pela imagem caracterizada pela matéria que as compõe. Sendo os volumes 

do novo Teatro de Vila Viçosa uma analogia “invertida” aos grandes blocos de mármore retirados das 

pedreiras da zona de Vila Viçosa.  

  

Figura 22. Integração da proposta em Vila Viçosa 

 

Figura 23. Vista Integração da Tapada 

Nesta proposta dá-se importância ao que a terra oferece, o mármore característico da zona nas suas várias 

cores: creme, rosa e azul, que é utilizado como material das fachadas no edifício do Conservatório/Museu 

das Carruagens e no Teatro. Da mesma forma, e à semelhança do pavimento da praça do Terreiro do Paço, 

toda a área de acesso nos dois edifícios propostos é desenhada por uma malha ortogonal de pedrinhas em 

mármore. 

Neste projeto são desenhados, perpendicularmente, espelhos de água que pela lei da gravidade se vão 

sucedendo e banhando até à nora existente, tal como mostra a figura 24.  
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Os desenhos das fachadas do Conservatório, as frestas por elas compostas, são análogas às teclas de um 

piano permitindo um jogo de luz e sombra no controlo da luz e da temperatura no espaço interior. 

  
Figura 24. Teatro e Espelhos de Água 

 
Figura 25. Vista Sul da Proposta 

 
Figura 26. Vista Norte da Proposta 

  
Figura 27. Pormenores da entrada dos edifícios do Conservatório/Museu das Carruagens e do Teatro 
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Figura 28. Vista do Pátio Interior do edifício do Conservatório/Museu das Carruagens 

 
Figura 29. Vista noturna do edifício do Conservatório/Museu das Carruagens – Fachada Norte 

 
Figura 30. Vista noturna do edifício do Conservatório/Museu das Carruagens – Fachada Sul 
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4. O Som   

4.1. Introdução 

A relação do ser humano com o espaço no qual se encontra dá-se através dos sentidos pois é através de 

estímulos externos que sentimos o ambiente que nos rodeia. A arquitetura tem um papel importante no 

objetivo de estimular a visão, debruçando-se sobre as formas, as cores, a estética e o design dos espaços 

concebidos, mas também no sentido da audição, proporcionando um bom conforto acústico nesses espaços.  

O projeto de edifícios deve contemplar um projeto acústico de acordo com a regulamentação em vigor (RGR, 

DL 9/2007 e RRAE, DL 96/2008), sendo a colaboração entre o Arquiteto e o Engenheiro Acústico essencial 

para se obter o resultado estético, funcional e acústico pretendido. 

Neste capítulo pretende-se ligar o projeto arquitetónico proposto com o estudo da acústica das salas de 

concerto, de ópera, de teatros e de auditórios, focando-se essencialmente no comportamento do som em 

recintos fechados destinados à execução e audição musical e da palavra. 

A acústica arquitetónica, que engloba a acústica de edifícios e a acústica de salas, estuda a geração, 

propagação e a transmissão do som em espaços fechados, habitações e outros edifícios. A componente da 

acústica de edifícios debruça-se sobre o isolamento acústico entre divisões do edifício, assim como sobre o 

seu isolamento com o exterior, tendo o cuidado de analisar os sons transmitidos por via aérea e por via sólida, 

dita por percussão. Na componente da acústica de salas incluem-se o estudo das salas destinadas à palavra 

e/ou musica, tais como as salas de concerto, salas de ópera, teatros e auditórios. 

4.2. Acústica de salas – Qualidade acústica do espaço fechado 

O principal objetivo de uma sala é que haja eficácia na mensagem a transmitir, seja ela em forma musical ou 

da palavra. Num teatro, no cinema ou numa sala de conferências é muito importante que a mensagem seja 

claramente percetível, isto é, que haja inteligibilidade da palavra. Sendo a reverberação um dos parâmetros 

mais importantes para atingir a acústica desejada de uma sala de acordo com a sua função e utilização, 

deverão ser controlados os elementos de revestimento e ocupação que condicionam este parâmetro. 

Pretende-se essencialmente, numa sala de música, que haja o máximo de energia sonora, sem perda de 

inteligibilidade, em particular em salas destinadas a ópera. Tendo em conta que a acústica engloba fatores 

físicos, mas também subjetivos, apresenta a complexidade resultante de ser originada por três conjuntos de 

problemas fundamentais que interagem entre si16: 

 

 

                                                     

16 SCHROEDER, M.R. – Music perception in Concert Halls, Stockholm, the Royal Swedish Academy of Music, publication n.º26, 1979, 
p.p 1-32 
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- O problema físico da propagação de ondas e da sua atenuação nas formas irregulares da sala; 

- Os aspetos psicológicos da nossa perceção auditiva; 

- A subjetividade do gosto musical de cada recetor. 

 

Também a forma e o tamanho da sala são aspetos importantes a considerar, assim como o número de 

músicos e o tipo de espetáculo: música clássica, romântica, contemporânea, jazz ou rock. Todos estes 

aspetos foram tidos em consideração neste estudo aplicado aos dois novos edifícios propostos para Vila 

Viçosa. De qualquer modo, para o Arquiteto existem quatro formas básicas de salas de concerto/teatro que 

poderão fornecer uma boa acústica17, e que permitirão ao Engenheiro Acústico realizar eficazmente o seu 

trabalho técnico: 

- Forma retangular; 

- Forma de leque com painéis suspensos; 

- Forma de folha de videira, segmentada e assimétrica; 

- Forma de arena com painéis refletores muito inclinados nas paredes laterais. 

 

Neste trabalho aborda-se em especial a influência da palavra e do som dos variados instrumentos e a sua 

utilização em cada uma das salas de aula ou de audição.  

Os instrumentos musicais radiam energia acústica em várias direções e parte dessa energia reflete-se nos 

limites da sala, nas paredes, no pavimento, no teto e nos objetos. Assim, quando assistimos a um concerto, 

não ouvimos apenas os instrumentos, mas também as suas reflexões “filtradas” pela sala. A sala é 

acusticamente um “prolongamento do instrumento”, sendo a forma como ela “responde” ou se “comporta” ao 

estímulo acústico dos instrumentos uma característica típica de cada sala18. 

As salas de concerto e teatros com grande audiência também apresentam um desafio ao Arquiteto em 

especial em relação às dimensões e alturas, de modo a otimizar a reflexão e intensidade sonora do recinto 

sem originar ecos nos recetores, garantindo, simultaneamente, a máxima propagação de energia sonora nos 

lugares mais afastados da audiência. Salas com grande quantidade de audiência poderão seguir alguns 

ensinamentos históricos dos anfiteatros gregos e romanos destinados a teatro, música e dança, os quais 

apresentam excelentes qualidades acústicas.19,20 Estes espaços apresentam as seguintes características: 

- Forma em leque abrangendo um ângulo de 210 graus; 

- Ângulos bem estudados; 

- Som discreto e refletido; 

- Objetos grandes bem posicionados e afinados com ressoadores. 

 

                                                     

17 BENAREK, L.L. – “Concert Hall Acoustics – 1992”, J. Acoust. Soc. Am. 92, 1992, p.p 1-39 
18 WINCKEL, F. – “Influence de l’Acoustique de Salles Sur l’Evolution du Style Musiclletin du Groupe d’Acoustique Musicale II, 1965 
19 CANAC, François, L’Acoustique des Théâtres Antiques: Ses Enseignements, Paris, Centre National de La Recherche Scientifique, 
1967 
20 KNUDSEN, V.O. – “Architectural Acoustics”, Scientific American 210, 1963, p.p 78-95 
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A acústica de uma sala depende da reflexão das ondas sonoras. Quando um som incide perpendicularmente 

num obstáculo, as ondas mudam apenas de sentido e são refletidas para trás em direção ao emissor, logo 

exige-se um cuidado especial a ser seguido pelo arquiteto na especificação das paredes frontais ao emissor. 

No caso de existir ângulo de incidência, o ângulo de reflexão é igual em relação à perpendicular e em sentido 

oposto.  

 

Figura 31. Relação entre a onda incidente e sua reflecção 

A relação espacial entre o emissor e o recetor é essencial para a acústica, sendo a intensidade sonora sentida 

num ponto dada pelo somatório de todas energias refletidas e direta. Salas com paredes côncavas 

acentuadas, circulares ou elípticas refletem as ondas sonoras convergindo-as no foco, o que pode ser muito 

prejudicial devido à alta intensidade sonora nesse ponto.  

 Som direto e som refletido 

Da teoria física sabemos que o som se propaga no ar a uma velocidade de 344 m/s à temperatura de 20 °C. 

Uma vez que o ouvido humano regista os sons recebidos em períodos discretos muito pequenos, o tempo 

decorrido na propagação do som refletido até ao recetor final pode ser demasiado longo e corresponder a 

uma situação de eco. 

A título ilustrativo, considera-se um ouvinte que se encontra numa sala distanciado de 34m do palco e que 

esse recetor ouvirá o som direto com um atraso de 0,1
/

. Se o som refletido tiver de percorrer uma 

distância de 68m (2 ∗ 34 , esse recetor irá ouvi-lo com um atraso de 0,2s em relação à emissão. Neste caso, 

a diferença de tempo entre a receção do som direto e o som refletido é de 0,1s, provocando assim a sensação 

de eco. O espaço temporal que cria um eco no ouvido humano, corresponde ao atraso de tempo entre as 

primeiras reflexões (early sound) e o som direto é considerado em 50ms para a palavra e de 80ms para a 

música. 

 Coeficientes de absorção (α) 

A fração da intensidade sonora absorvida é dada pela diferença entre a intensidade incidente (Ii) e a 

intensidade refletida (Ir) e é dada por Ia = Ii - Ir   

O coeficiente de absorção depende da frequência sonora e é dado pela capacidade de determinado material 

absorver as diferentes frequências das ondas sonoras:21  

 Α	 	Ia	/	Ii	    α	 	0 Reflexão total;      α	 	1 Absorção total (sem qualquer reflexão) 

                                                     

21 Tabela 10 de Física das Construções, Coeficientes de Absorção Sonora 
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 Absorção sonora 

A energia sonora absorvida e refratada pelas superfícies e matérias existentes numa sala é toda a não 

refletida por esses mesmos materiais. Se pretendermos diminuir a reverberação sonora numa sala, ou seja, 

reduzir a quantidade refletida, deveremos aumentar a absorção sonora dos materiais existentes. 

A absorção sonora pode ser conferida por materiais absorventes sonoros de revestimento, tais como, 

materiais porosos, painéis ressonantes, cavidades ressoadoras. A absorção sonora também pode ser 

conferida pelo mobiliário da sala e pelo próprio ar. As carpetes e cortinas, devido à sua porosidade, absorvem 

bastante energia sonora, transformando-a em dissipação de calor.  

Os materiais absorsores porosos são mais eficazes quando colocados em pontos estratégicos, ou seja, à 

distância de um quarto do comprimento de onda (λ) de uma superfície refletora. Uma solução muito utilizada 

na correção acústica para atenuar a reflexão na frequência de 1000 Hz é colocar uma cortina à distância 

aproximada de 9 cm da parede. Também uma carpete no chão, junto a essa superfície refletora permite 

atenuar reverberação nas altas frequências correspondente a pequenos comprimentos de onda (¼ λ é 

comparável à espessura da carpete)22. 

A frequência de ressonância da superfície absorsores ou ressoadora é dada por:   fO
√ 	∗	 	

 

em que m = massa superficial do painel (kg/m2) e d = distância do painel absorsor à estrutura (m).  

A utilização de painéis acústicos ressonantes é aconselhável para aumentar a intensidade em determinadas 

frequências na sala. Deve-se portanto colocar estrategicamente painéis finos de contraplacado ou alumínio 

para atuarem como ressoadores/absorsores de baixas frequências. Estes são montados à frente de uma 

parede rígida e funcionam como um sistema massa/mola, em que para a frequência incidente igual à 

frequência própria do sistema ressoador, haverá a transferência máxima de energia.  

 Difusão sonora 

No caso da superfície onde incide a onda sonora não ser plana mas sim irregular, ocorre difusão da onda. 

Nas salas de concerto, o resultado sonoro é melhor quando as primeiras reflexões soam espalhadas e o som 

reverberante parece surgir de todas as direções produzindo o efeito de envolvência. Irregularidades nas 

paredes como cofres, nichos, colunas, estátuas e ornamentação provocam a difusão das ondas sonoras na 

reflexão tornando o som difuso.  

A utilização de difusores de Schroeder, que são superfícies com determinadas irregularidades, ordenadas de 

uma certa maneira, melhora a dispersão do som na sala. Outro tipo de difusores acústicos é aquele em que 

um plano é modificado por um conjunto de reentrâncias paralelas cuja profundidade varia de acordo com uma 

sequencia matemática.23  

                                                     

22 BRUEL & KJAER – Measurements in Building Acoustics, Naerum, Bruel & Kjaer, 1988 
23 SCHROEDER, M:R: - “Progress in Architectural Acoustics and Artificial Reverberation: Concert Hall Acoustics and Number Theory”, 
J. of the Audio Engineering Soc. 32, 1984, pp.194-203 
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 Correção acústica 

A função do Arquiteto é ter em consideração no seu projeto ou propostas, a componente acústica de modo a 

evitar:  

- Ecos; 

- Som focalizado; 

- Zonas de sombra acústica; 

- Ressonâncias; 

- Tempos de reverberação inadequados; 

- Tempo da primeira reflexão excessivo. 

 

Por exemplo, em salas de grandes dimensões podem surgir ecos na parede que fica mais afastada do palco, 

mas um revestimento absorvente adequado permite a sua eliminação. Em auditórios utilizam-se painéis 

suspensos que permitem obter percursos refletores relativamente curtos, que são importantes para uma boa 

definição sonora. Outros exemplos são:24 

- Berlin Philarmonie – Dez painéis trapezoidais em poliéster; 

- Royal Albert Hall – 134 painéis refletores e difusores em fibra de vidro; 

- Aula Magna, Lisboa – Trinta painéis refletores. 

 Tempo de reverberação 

As múltiplas reflexões das ondas sonoras numa sala constituem a reverberação desse espaço, sendo a 

reverberação diretamente proporcional ao tempo de permanência de um som numa sala após a fonte sonora 

emissora se ter extinguido. Na prática, o tempo de reverberação é o tempo que a energia de um campo sonoro 

reverberante estacionário leva a decair 60 dB (TR60) após a extinção da fonte sonora25. A forma, as 

dimensões e respetivo volume (V) da sala influenciam grandemente o tempo de reverberação (Tr), dando 

origem ao conceito da frequência crítica que permite diferenciar as salas pequenas das salas grandes em 

termos acústicos26. 

- Frequência Critica – Frequência Schroeder:     fs	 2000 ∗ 	
	 	
		 

Sala Grande: A frequência crítica está abaixo do som mais grave gerado na sala; 

Sala Pequena: A frequência crítica está dentro da gama de frequência gerada na sala. 

Uma regra simples para obter as dimensões adequadas da sala é considerar a frequência dos instrumentos. 

                                                     

24 BERANEK, Leo L. – Concert and Opera Halls: How They Sound, New York, Acoustical Society of America, 1996 

 
25 MORFEY, Christopher L., Dictionary of Acoustics, San Diego, Academic Press, 2001 
26 HOWARD, David M; ANGUS, James - Acoustics and Psychoacoustics, Oxford, Focal Press, 1996 
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Logo, de acordo com o nível de reverberação, temos as seguintes duas fórmulas para a determinação do 

tempo de reverberação: 

- Fórmula de Sabine - Aplicada a auditórios e salas grandes com maior reverberação: 

 
.

 , 

em que: Tr = TR60 = Tempo de reverberação (s); V = Volume da Sala (m3); A = Área de Absorção (m2).  

A área equivalente de absorção da sala é calculada somando a absorção de cada material de revestimento 

presente com a absorção conferida pelos objetos e pelo próprio ar do meio de propagação: 

A	 	 Si	 ∗ 	αi 		 	 Aobjetos 	 	 Aar 

em que Si = área da superfície do material e αi = Coeficiente de absorção desse material. 

- Fórmula de Eyring-Norris - Aplicada a salas pequenas e secas, com existências de um campo difuso de 

absorção média: 

 
.

	∗	 `
 

em que (1- α’) representa a fração de energia refletida que atuará nas superfícies da envolvente.  

O ar absorve pouca energia nas baixas frequências, mas nas altas frequências a absorção é considerável, 

com efeito bastante significativo acima dos 2 kHz. Assim, para salas pequenas, o fenómeno da absorção 

pode ser ignorado, mas nas salas grandes é conveniente considerar a absorção do ar, a qual depende da 

temperatura e da humidade.27,28 Na prática dependente da quantidade de audiência e da qualidade do sistema 

de ventilação da sala. 

4.3. Sistema de difusores - Isolamento Acústico 

O Isolamento Acústico de um edifício ou sala é dado pelo índice de isolamento sonoro, e permite determinar 

o grau de atenuação aplicado ao ruido de fontes exteriores, principalmente do ruido de atividades industriais, 

comerciais e de serviços, assim como do ruido originado pelo tráfego rodoviário e aéreo.  

A determinação do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, DnT,w, do índice de isolamento 

sonoro a sons de percussão, LnT,w, do tempo de reverberação, Tr, e do nível de avaliação LAr,nT deve ser 

realizada em conformidade com o disposto na norma portuguesas aplicáveis, neste caso o decreto-lei 

n.96/2008. Neste nosso exercício vamos nos debruçar sobre o isolamento a sons de condução aérea: 

DnT,w	 	Rw	 	ΔRw	 	TMw	 	10 ∗ LOG10	 0.32 ∗ 	
	 	

  [Representado nas figuras por R] 

em que V = Volume da sala e S = a superfície da parede em estudo 

                                                     

27 BERANEK, Leo L. – Concert and Opera Halls: How They Sound, New York, Acoustical Society of America, 1996 
28 KINSLER, Lawrence E., FREY, Austin R., COPPENS, Alan B., SANDERS, James V. – Fundamentals of Acoustics, New York, Wiley, 
2000 
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Consultar as tabelas de cálculo no anexo 7.2.3 para mais informação sobre as regras de determinação e 

cálculo dos seguintes paramentos fundamentais: 

Rw  = Isolamento Sonoro, calculado a partir da aplicação da Lei das Massas á parede; 

∆Rw  = Acréscimo de Isolamento Sonoro, de acordo com a frequência do som envolvido; 

TMw  = Transmissão Marginal, influenciada pelo tipo de parede, homogenias ou heterogenias. 

4.4. Caso de estudo I – Edifício do Conservatório/Museu das Carruagens 

Neste Capítulo pretendeu-se caracterizar e dimensionar os sistemas construtivos do caso de estudo – Edifício 

do Conservatório e Museu das Carruagens – de modo a cumprir os requisitos acústicos mínimos exigidos 

pelo Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE - DL n.º 96/2008), que regula a vertente do 

conforto acústico no âmbito do regime da edificação, para salas de aula e auditórios. 

De acordo com o RRAE, a planta ao nível do piso do Conservatório enquadra-se no Artigo 6.º, “edifícios 

comerciais e de serviços”, visto conter uma área de cafetaria adjacente às salas de música, e no Artigo 7.º, 

“edifícios escolares e similares”, devido a ser também uma escola com salas de aula e de música, onde é 

necessário um estudo acústico. 

Na planta ao nível do piso do Museu das Carruagens, a sala de audiovisuais é estudada com os requisitos 

do Artigo 6.º, “edifícios comerciais e de serviços”, pois trata-se de um espaço adjacente a uma zona de 

cafetaria e de pessoas em circulação. 

 

Figura 32. Isolamento - Planta do Conservatório 

 

 

Figura 33. Isolamento - Planta do Museu das Carruagens, Sala de Audiovisual 
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Figura 34. Isolamento - Corte B-B’ do Conservatório e Sala de Audiovisual 

 

 

 

Legenda: 

Envolvente exterior 

Envolvente interior com requisitos normais 

Envolvente interior com requisitos de isolamento 

 

Figura 35. Isolamento - Corte A-A’ do Conservatório e Sala de Audiovisual 

O conservatório foi projetado para contemplar diversos tipos de sala, quanto à sua acústica e dimensão, de 

modo a permitir o ensino eficiente dos vários tipos de instrumentos, incluindo a voz humana. Têm-se assim 

salas pequenas para treino e provas individuais de voz ou de um único instrumento de frequências 

médias/altas, passando por salas de maior tamanho destinadas à percussão, até chegar à sala de orquestra 

sinfónica. 

A seguir apresenta-se o estudo efetuado para o tempo de reverberação das diversas salas e para o isolamento 

sonoro das suas paredes.  

Os cálculos do tempo de reverberação apresentam-se no anexo 7.2.2 e os cálculos de isolamentos sonoros 

apresentam-se no anexo 7.2.3.  
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 Reverberação e isolamento acústico das salas do Conservatório 

 

Figura 36. Planta e Corte da Sala 3 

 

 

Figura 37. Imagem da Sala 3 – Piano 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 39dB <R <54dB 

As paredes da sala do piano verificam os requisitos segundo os artigos 

6º e 7º do regulamento para as aulas de música.  

Tempo de Reverberação, Tr = 0.50s 

A sala do piano com 111.60m3 verifica o requisito para as salas com 

volume inferior a 250m3 que deve cumprir a regulação de Tr < 0,58s. 

 

 

 

Figura 38. Planta e Corte da Sala 4 

 

 

Figura 39. Imagem da Sala 4 – Música Moderna 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 39dB <R <54dB 

As paredes da sala de música moderna verificam os requisitos 

segundo o regulamento. 

Tempo de Reverberação, Tr = 0.53s 

A sala do piano com 111.60m3 verifica o requisito para as salas com 

volume inferior a 250m3 que deve cumprir a regulação de Tr < 

0,58s. 
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Figura 40. Planta e Corte da Sala 5 

 

  

Figura 41. Imagem da Sala 5 – Sala de provas, Sopro/Cordas 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 42dB <R <61dB  

As paredes da sala de provas de sopro e cordas verificam os 

requisitos, mas necessita de uma porta de melhor isolamento. 

Tempo de Reverberação, Tr = 0.54s 

A sala de provas de sopro e cordas verifica o regulamento pois tendo 

um volume inferior a 250m3 tem de ter um Tr < 0.58s. 

 

 

 

Figura 42. Planta e Corte da Sala 6, 7 e 8 

 

 

Figura 43. Imagem da Sala 6, 7 e 8 – Salas individuais de prática 

Índice de Isolamento Sonoro, 43dB <R <61dB  

As paredes da sala individual de sopro, não verificam os requisitos, 

nomeadamente no art.º 7 entre salas de música onde deveria ser de 

55dB e somente se atinge 43dB devido á porta entre as duas salas. 

Uma das soluções a em conta seria aumentar o tipo de alvenaria, a 

espessura e densidade do isolamento, bem como a utilização de uma 

melhor porta específica para estúdios. 

Tempo de Reverberação, Tr= 0.42s 

As salas individuais para instrumentos de sopro verificam o 

regulamento, pois tendo somente 48.60m3, deverão ter um Tr <0.58s. 
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Figura 44. Planta e Corte da Sala 11, 12, 13 e 14 

 

 

Figura 45. Imagem da Sala 11, 12, 13 e 14 – Salas de Aula 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 36dB <R <52dB  

As paredes da sala de aulas teóricas verificam os requisitos 

segundo o regulamento. 

Tempo de Reverberação, Tr= 0.55s 

A sala de aulas teóricas verifica os requisitos pois tem 

115.29m3, que segundo o regulamento é uma sala <250m3 e 

tem que ter Tr <0.58s. 

 

 

 

Figura 46. Planta e Corte da Sala 16 

 

 

Figura 47. Imagem da Sala 16 – Sala Audição Música Clássica 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 38dB <R < 63dB 

As paredes da sala de audição clássica verificam os requisitos 

segundo o regulamento. 

Tempo de Reverberação, Tr= 0.52s 

A sala de audição clássica verifica pois tem 153.72m3 <250m3 

tem que ter Tr <0.58s.  
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Figura 48. Planta e Corte da Sala 17 

 

 

Figura 49. Imagem da Sala 17 – Sala Audição Música Folk 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 39dB <R <56dB  

As paredes da sala de música folk verificam os requisitos 

segundo o regulamento. 

Tempo de Reverberação, Tr= 0.53s 

A sala de música folk verifica os requisitos pois tem 148.23m3, 

que segundo o regulamento para uma sala <250m3 tem que ter 

um Tr <0.58s. 

 

 

 

Figura 50. Planta e Corte da Sala 21 

 

 

Figura 51. Imagem da Sala 21 – Sala Audição Geral 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 47dB <R <63db 

As paredes da sala de audição geral verificam os requisitos 

segundo o regulamento. 

Tempo de Reverberação, Tr= 0.51s 

A sala de audição geral verifica pois tem 170.19m3, e segundo 

o Regulamento uma sala <250m3 tem que ter Tr <0.58s. 
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Figura 52. Planta e Corte da Sala 22 

 

 

Figura 53. Imagem da Sala 22 – Sala Audição Piano 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 47dB <R <63dB  

As paredes da sala de audição piano verificam os requisitos 

segundo o regulamento.  

Tempo de Reverberação Tr= 0.51s 

A sala de audição piano verifica pois tem 172.94m3, e segundo 

o Regulamento uma sala <250m3 tem que ter Tr <0.58s. 

 

 

 

Figura 54. Planta e Corte da Sala 23 

 

Figura 55. Imagem da Sala 23 – Sala Orquestra Sinfónica 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 42dB <R <66dB  

As paredes da sala orquestra sinfónica verificam os 

requisitos segundo o regulamento.  

Tempo de Reverberação, Tr= 0.47s 

A sala orquestra sinfónica verifica pois tem 362.88m3, 

que segundo o Regulamento uma sala 250<V<9000m3 

tem que ter Tr <0.76s.  
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 Reverberação e isolamento acústico da Sala Audiovisual do Museu das Carruagens 

De acordo com os cálculos realizados, obteve-se para o tempo de reverberação da sala de vídeo o valor de 

0,63 segundos, o que está dentro dos parâmetros aceitáveis para este tipo de auditório em que se requer 

inteligibilidade da palavra, mas também uma certa perceção musical. 

A sala de audiovisual tem requisitos especiais devido às grandes áreas de circulação e à ausência de porta 

que segundo o decreto-lei ainda acrescenta +15dB ao requisito entre salas de música e salas mistas e de 

refeições.  

De qualquer modo, o especial cuidado na sua definição e a utilização de alvenaria de 11cm, de lã de rocha 

de isolamento e do painel perfurado, permitem atingir o valor de redução sonora pretendido. 

 

Figura 56. Planta e Corte da Sala Audiovisual 

 

Figura 57. Imagem da Sala Audiovisual 

 

 

Índice de Isolamento Sonoro, 60dB <R <67dB  

As paredes da sala audiovisual verificam os requisitos 

segundo o regulamento.  

Tempo de Reverberação, Tr= 0.63s 

A sala audiovisual verifica pois tem 815.28m3, que segundo 

o Regulamento uma sala 250 <V <9000m3 tem que ter Tr 

<0.81s.  
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 Estudo dos ecos da Sala Audiovisual do Museu das Carruagens 

A sala audiovisual do museu das Carruagens é uma zona complexa que requer atenção por estar “encaixada” 

entre a área de exposição e da cafetaria, área de intenso ruído de fundo, mas também por pertencer à zona 

de circulação com grandes aberturas laterais. A área de passagem pela sala audiovisual, apesar de 

prejudicial, foi assim escolhida para maximizar a quantidade de recetores que ao passarem por ai se detêm 

para ouvir e ver as explicações sobre o museu, próprias carruagens e importância histórica da Casa de 

Bragança em Vila Viçosa (ver desenho AC05 no anexo 7.1).  

A sala audiovisual, apesar de ter um volume de cerca de 860 m3, é considerada pequena em relação ao efeito 

de produção de eco por reflexões no teto ou mesmo nas paredes laterais (ver desenho AC06 no anexo 7.1 e 

tabelas de cálculo no anexo 7.2.4.1): 

A parede de isolamento frontal ao emissor audiovisual é bastante absorsora impedindo que o som direto seja 

refletido de volta para o recetor. O mesmo acontece com as reflexões horizontais, que devido à parede ser 

idêntica dos dois lados permite isolar também os sons provenientes da cafetaria.  

De acordo com os cálculos efetuados todos os recetores têm condições de acústica adequadas em relação 

ao eco sendo o maior atraso entre o som direto e o som refletido de cerca de 35ms, insuficiente para criar 

sensação de eco para os espectadores-visitantes do museu. 

4.5. Caso de Estudo II: Teatro de Vila Viçosa 

A tipologia do teatro de Vila Viçosa foi escolhida tendo em conta uma proximidade e envolvência do público 

com a peça ou concerto em audição, sendo de forma retangular e com um máximo de 20 metros de 

profundidade para o ultimo espectador na plateia e 28m para o ultimo espectador no 2º balcão, permite uma 

boa visualização e audição de tudo o que se passa no palco. De acordo com a prática a atenuação da 

intensidade sonora para essas distâncias está na ordem dos 12 dBs, logo perfeitamente ajustável através de 

um simples mas eficiente sistema de amplificação sonora. 

Tabela 1. Distância máxima (visibilidade) e as expressões humanas29 

Visibilidade dos elementos que ajudam na fala Distância máxima (em metros) 

Expressões faciais 12 

Gestos 20

Movimentos corporais maiores 30 
 

O teatro tem a capacidade para 494 pessoas distribuídas pela plateia, 1º balcão e 2º balcão, pretendendo-se 

uma ótima audição acústica em todos os lugares do mesmo utilizando os materiais necessários e adequados 

para evitar os ecos assim com obter a reverberação ideal ao tipo de espetáculos ai realizados. 

                                                     

29 MEHTA, M., JOHNSON, J., ROCAFORT, J. - Architectural Acoustics: principles and design, New Jersey, Courier Kendallville Inc., 
1999, p. 446 
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O estudo da acústica de um teatro é um processo complexo, principalmente pelo fato da possível diversidade 

de espetáculos que ai se podem realizar, podendo ir do normal espetáculo de teatro com predominância para 

a palavra até a um espetáculo musical ou até a um concerto de música ligeira, ou de música sinfónica em que 

os requisitos de reverberação e as frequências dos instrumentos muito diferentes. A tabela seguinte mostra 

os valores de Tr ótimos para algumas funções específicas:  

Tabela 2. Limitações de um auditório entre seu tamanho e o tempo de reverberação30 

Uso Capacidade máxima 
de poltronas 

Distância máxima 
entre a plateia e o 
palco (m) 

Tempo ótimo de 
reverberação (seg) 

Música Popular -------- -------- <1,0 

Teatro para Drama 1300 20 0,7-1,0 

Ópera e Ballet 2300 30 1,3-1,8 

Música de Câmara 1200 30 1,4-1,8 

Orquestra 3000 40 1,8-2,2 
 

O teatro de Vila Viçosa, apesar de pretender criar uma estreita intimidade entre o público e os artistas, assim 

como privilegiar a clareza e inteligibilidade da palavra. Dispondo de um alto pé-direito médio de cerca de 16m 

que permite ter um volume total de cerca de 10 mil metros cúbicos de propagação sonora. 

Na seguinte tabela poderemos ver os tempos de reverberação ótimos para o volume do nosso teatro:  

 

Figura 58. Tempos “ótimo” de reverberação, a 500Hz, para diferentes tipos de utilizações. 

De acordo com o gráfico acima, o teatro deverá te um tempo de reverberação entre Tr = 1.0s para o caso de 

se pretender utilizar o teatro como auditório ou sala de conferências, e Tr = 2.25s para concertos de música 

ligeira (Ver cálculos de Tr no anexo 7.2.2).  

                                                     

30 BARRON, Michael - Auditorium Acoustics and Architectural Design, London, E & FN Spon, 1993 



 45 
 

 Reverberação e isolamento acústico do Teatro 

A seguir são apresentados os valores do estudo de acústico realizado para o teatro, segundo as áreas e 

materiais escolhidos para o Teatro de Vila Viçosa. Todos os coeficientes e materiais utilizados forma obtidos 

da tabela 10 da disciplina de Física das Construções. 

 

 

Índice de Isolamento 

Sonoro, 61dB <R <66dB 

As paredes da sala do Teatro 

verificam os requisitos segundo o 

regulamento (ver folha de cálculo 

no anexo 7.2.3). Tendo sido 

obtidos uns índices de isolamento 

do teatro excelentes, superior ao 

requisito do regulamento de 55dB. 

 

 

 Tempo de Reverberação, 

Tr= 1.79s 

A sala do Teatro está dentro dos 

valores regulamentares pois o 

valor do tempo de reverberação de 

1.79s está compreendido nos 

valores regulamentares: 

- Para salas audição: Tr <2.65s 

- Para orquestra: Tr <5.96s 

 

Figura 59. Planta e Corte do Teatro, Tempos de Reverberação  

 

O tempo de reverberação obtido, depois de algumas iterações e reorganização de materiais pelas várias 

áreas, permitiu obter um valor de reverberação de 1.74s, muito bom para Ópera e Ballet, assim como para 

música de câmara e até de orquestra, sem prejudicar a componente de inteligibilidade da palavra no teatro.  
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Em caso de audição de uma conferência ou teatro sem grande componente musical poderá ser reduzido o 

tempo de reverberação pela colocação de passadeiras vermelhas no pavimento de circulação ou cortinas 

alusivas ao tema do teatro ou conferência nas paredes traseiras para aumentar a absorção.  

 Estudo dos ecos do Teatro 

O efeito do eco nas salas de espetáculo pode ser bastante prejudicial para a inteligibilidade da palavra, mas 

quando bem aplicado poderá criar uma envolvência benéfica, principalmente aquando da sua transformação 

em difusão sonora em todas as direções. Há portanto necessidade de evitar os ecos diretos das reflexões 

das ondas sonoras nos espectadores, mas não as anulando totalmente pois poderíamos originar uma sala 

“seca”, sem reverberação. 

O estudo dos ecos do teatro de Vila Viçosa foi realizado no desenho de corte AC02 do anexo 7.1, 

apresentando as reflexões verticais, principalmente no teto e nos painéis acústicos dedicados, para uma voz 

humana não amplificada a partir do centro do palco com uma intensidade necessária para poder chegar a 

todas as partes do teatro. Foram identificados recetores alvo que estão localizados nas zonas mais críticas 

da plateia ou dos balcões, em relação á receção das primeiras reflexões das ondas sonoras na sala. Segundo 

a perceção do ouvido humano, o atraso entre o som direto e a primeira onda refletida deve ser inferior a 50ms 

para a correta inteligibilidade da palavra na sala.   

De acordo com várias medições acústicas das melhores salas de teatro do mundo, essas apresentam um 

atraso ótimo entre 15 e 35ms de onda sonora refletida, logo será considerado neste estudo o valor de 30ms, 

o qual, considerando a velocidade do som à temperatura ambiente, conduz a um máximo de atraso espacial 

de 10,35m. Ou seja, a distância máxima entre a distância do som direto e a distância da componente do som 

incidido/refletido não poderá exceder 10.35m para se ter uma sala em condições ótimas em relação aos ecos. 

Pela análise dos cálculos realizados no anexo 7.2.4.2 para os ecos verticais podemos constatar que existem 

três recetores alvo que não cumprem à risca a definição adotada para a distância de atraso máxima de 

10,35m: 

Recetor 1. Este espectador está na primeira fila, muito próximo do palco, obtendo o som direto do palco muito 

rapidamente, enquanto o som refletido no painel refletor frontal chega com um atraso de 34ms que de acordo 

com a audição da palavra (50ms) ou de música (80ms) é bastante aceitável; 

Recetor 2. Este espectador também bastante próximo do palco recebe ainda duas primeiras reflexões 

importantes, a originada pelo refletor frontal do palco, e outra originada pelo teto do teatro. O teto suspenso é 

ajustável em altura nesta área, justamente para permitir corrigir essa reflexão. No caso do teto ser todo da 

mesma altura, este espectador teria um atraso de som de 48ms, já perto do máximo admitido. Com a redução 

da altura do teto, o atraso fica nos valores normais para uma boa sala de audição. 

 Recetor 3. Estando este espectador mais afastado do palco, já apresenta um valor bastante ótimo, entre 27 

e 31 ms. Esta área do teto poderá ainda ser ajustada para melhorar o efeito de eco e aumentar a intensidade 

sonora que é recebida pelo próprio. 
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Na planta do desenho AC01 do anexo 7.1 são apresentas as reflexões horizontais nas paredes. Os cálculos 

originais permitiram concluir que praticamente todos os recetores teriam problemas de eco se as paredes 

laterais fossem simplesmente direitas e somente refletoras pois o som direto é obtido muito cedo 

comparativamente ao refletido pelas paredes laterais. Logo há duas possibilidades: absorção total dessas 

reflexões com o risco de se obter uma sala sem personalidade e seca; ou criação de uma malha de 

absorção/reflexão que permita minimizar os efeitos das reflexões laterais.  

No pormenor construtivo P04 do anexo 7.1 pode-se verificar a solução adotada, composta por uma 

componente refletora virada para o público e outra com absorsores, mais pequena, de frente para o palco. A 

componente refletora de 1.53m também permite criar alguma difusão de som devido a pequenos rasgos de 

15mm existentes nos painéis de madeira (para mais pormenores ver os desenhos de arquitetura, e respetivos 

pormenores).   

Pela observação do desenho AC01, mais uma vez o recetor 1 e o recetor 2 são o centro da atenção por 

estarem muito perto do palco e por isso receberem o som direto em cerca de 20ms, levando o som refletido 

mais alguns milissegundos.   

De acordo com a tabela no anexo 7.2.4.1 para os ecos horizontais, os valores de atraso da componente 

refletida são bastante aceitáveis e poderíamos considerar a parede lateral como um refletor sem problemas. 

De qualquer modo, optou-se por colocar o mesmo material absorsor do da parede em escama de modo a 

reduzir a intensidade sonora que atinge esses espectadores da frente.  

 Som amplificado 

O som é atenuado pela distância da fonte sonora ao recetor, sendo essa influenciada pela humidade da sala, 

número de espectadores na sala, ruídos de fundo e exteriores, entre outras causas. De acordo com a Lei do 

Inverso dos Quadrados da acústica, o som é caracterizado pela atenuação de 6 dBs pela potência com base 

2 da distância percorrida (2x em que x = 1, 2, 3…). Ou seja, -6dBs por cada vez que se duplicar a distância 

ao recetor, por exemplo, se a fonte sonora emitir com uma intensidade de 50 dBs temos: 

- O 1º recetor a 2m recebe 44 dBs (-6dBs); 

- O 2º recetor a 4m recebe 38 dBs (-6dBs); 

- O 3º recetor a 8m recebe 32 dBs (-6dBs); 

- O 4º recetor a 16m da fonte recebe somente 26 dBs (-6dBs); etc… 

 

Logo poderemos utilizar um sistema de som “espalhado” pela sala para compensar essas perdas de acordo 

com o desenho AC03 do anexo 7.1. O primeiro conjunto de colunas de som está integrado no próprio palco 

para aumentar a intensidade sonora dos espectadores centrais. 

As colunas de som devem ser projetadas de modo a emitirem som capaz de atingir a parede oposta, para 

produzir difusão, mas não reflexão prejudicial aos espectadores (intensidade controlada de acordo com a 

localização e direccionalidade).  

No desenho AC04 do anexo 7.1 pode-se ver a influência das ondas sonoras nos espectadores segundo a 

disposição da plateia e balcões do teatro. 
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5.  Considerações Finais 

A proposta apresenta-se como um trabalho que pretende dar resposta ao programa solicitado pela Casa de 

Bragança e como um meio de promoção do espaço e do lugar de Vila Viçosa, dignificando-o e valorizando-o 

num contexto turístico e económico. 

Os novos edifícios propostos, Conservatório/Museu das Carruagens e Teatro, assumem-se como estruturas 

urbanas e como elementos estruturantes da ligação entre os jardins e o Palácio. Estes edifícios reforçam a 

relação do Complexo Monumental com a vila. 

A construção deste centro cultural é uma mais-valia da qual toda a vila de Vila Viçosa beneficia, satisfazendo 

as necessidades de diferentes públicos, desde turistas, cidadãos, participantes das conferências, entusiastas 

de cultura ligada à música e ao teatro, promoção do ensino e do gosto pelas artes. A criação de eventos 

funciona como uma promoção da imagem de Vila Viçosa permitindo atrair mais visitantes. 

No projeto de arquitetura houve uma reflexão sobre a integração da proposta em Vila Viçosa, os seus acessos 

e a materialidade utilizada nos edifícios propostos: Conservatório/Museu das Carruagens e Teatro. 

Todos os acessos e fachadas dos edifícios propostos utilizam como material predominante os vários tipos de 

mármore existente em Vila Viçosa, promovendo esta matéria-prima. Outro material de grande importância do 

Alentejo, a cortiça, é bastante utilizado no interior dos edifícios. Pretende-se com esta construção utilizar os 

recursos e a mão-de-obra local criando uma construção sustentável e com reduzida pegada ecológica.   

Nos edifícios propostos, foi dada relevância às suas formas e aos seus volumes como resposta às 

necessidades funcionais do espaço. O projeto aqui apresentado e a sua memória descritiva aprofundam na 

especialidade a relação da forma arquitetónica com o funcionamento acústico do espaço. Exigiu que os pés 

direitos das salas tivessem uma altura substancial, assim como um especial cuidado na escolha dos materiais 

das paredes, dos tetos e do chão para obtenção do requerido conforto acústico.  

O estudo acústico desta memória descritiva pretende demonstrar um método de estudo para projetos de 

natureza similar, tais como salas de concerto, de ópera, de teatros e de auditórios, focando-se no 

comportamento do som em recintos fechados destinados à execução e audição musical e da palavra. 

Há que referir, que nesta proposta fez-se o estudo acústico apenas por transmissão de sons via aérea31. A 

transmissão de sons por percussão32, não foi estudada neste projeto pelo fato da localização dos edifícios 

não conterem fontes de ruído, tais como: autoestradas, linhas de comboio, aeroportos, etc., mas apenas 

conterem os sons da Natureza. 

 

 

                                                     

31 Quando a vibração do elemento é provocada pelo campo sonoro criado pela fonte de ar. 
32 Quando a vibração do elemento é provocada pela própria fonte sonora – por impacto. 
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Figura 60. Fotografia da maqueta – Linha de Integração 

 

Figura 61. Fotografia da maqueta – Vista Aérea 

 

Figura 62. Fotografia da maqueta – Vista Poente 

 

Figura 63. Fotografia da maqueta – Paço Ducal 

 

Figura 64. Fotografia da maqueta – Vista de Integração do Palácio Ducal 

                               

Figura 65. Fotografias da Exposição “O Paço Ducal Vila Viçosa - Projetos Finais” (de 2 a 6 Outubro 2017) 

 



 50 
 

6. Bibliografia 

 

FILIPE, Carlos, PESTANA, Manuel Inácio, Vila Viçosa – História, Arte e Tradição, Tipografia Colibri – Artes 

Gráficas, Lda., 2009; 

ESPANCA, Joaquim José da Rocha, Compêndio de notícias de Vila Viçosa, Concelho da Província do 

Alentejo e Reino de Portugal – Typ. De Francisco de Paula Oliveira de Carvalho, 1892; 

 
GONÇALVES, Rita Alexandra da Silva, Revitalização do Convento da Nossa Senhora do Amparo – Novos 

Usos em Antigos Espaços Conventuais, Dissertação, Lisboa, Março, 2013; 

GONÇALVES, Clara Germana, Contributo para uma visão integrada: arquitetura e música em questão, 
Dissertação, Lisboa, Março, 1998,  
 
BARRON, Michael, Auditorium Acoustics and Architectural Design, London, E & FN Spon, 1993; 

BENAREK, L.L. – “Concert Hall Acoustics – 1992”, J. Acoust. Soc. Am. 92, 1992; 
 
BERANEK, Leo L. – Concert and Opera Halls: How They Sound, New York, Acoustical Society of America, 
1996; 
 
BRUEL & KJAER – Measurements in Building Acoustics, Naerum, Bruel & Kjaer, 1988; 

CANAC, François, L’Acoustique des Théâtres Antiques: Ses Enseignements, Paris, Centre National de La 
Recherche Scientifique, 1967; 
 
HOWARD, David M, ANGUS, James - Acoustics and Psychoacoustics, Oxford, Focal Press, 1996; 
 
KINSLER, Lawrence E., FREY, Austin R., COPPENS, Alan B., SANDERS, James V. – Fundamentals of 
Acoustics, New York, Wiley, 2000; 
 
KNUDSEN, V.O. – “Architectural Acoustics”, Scientific American 210, 1963; 
 
MEHTA, M., JOHNSON, J., ROCAFORT, J. - Architectural Acoustics: principles and design, New Jersey, 
Courier Kendallville Inc., 1999 
 
MORFEY, Christopher L., Dictionary of Acoustics, San Diego, Academic Press, 2001; 
 
SCHROEDER, M.R. – Music perception in Concert Halls, Stockholm, the Royal Swedish Academy of Music, 
publication n.º 26, 1979; 
 
SCHROEDER, M.R.  - “Progress in Architectural Acoustics and Artificial Reverberation: Concert Hall Acoustics 

and Number Theory”, J. of the Audio Engineering Soc. 32, 1984; 

WINCKEL, F. – “Influence de l’Acoustique de Salles Sur l’Evolution du Style Musiclletin du Groupe 

d’Acoustique Musicale II, 1965.  

Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007; 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, Decreto-Lei n.º 96/2008 

Tabela 10 de Física das Construções, Coeficientes de absorção Sonora.  



 

 

 

 

 

Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa 

O Som em Espaços de Uso Público 

 

Filomena Maria Grenho Godinho Safara 

 

Desenhos de Projeto Final para obtenção do Grau de Mestre em 

Arquitetura 

 

VOLUME II 

 

Orientadores 

Professor António Salvador de Matos Ricardo da Costa 

Professor Albano Luís Rebelo da Silva das Neves e Sousa 

Professor Miguel José Das Neves Pires Amado   

 

 

 

 

 

Outubro 2018 



7.1 DESENHOS 

Proposta Base 

A00    Planta Síntese 

A01    Planta de Implantação 

Edifício do Conservatório e do Museu das Carruagens 

A02    Planta de Cobertura 

A03    Planta do Conservatório | Cota 6,5 m 

A04    Planta do Piso da Entrada | Cota 0,0 m 

A05    Planta do Museu dos Coches | Cota -6,5 m 

 Teatro de Vila Viçosa 

A06    Planta da Entrada e Planta do 1º Balcão 

A07    Planta do 2º balcão e Planta de Cobertura 

A08    Cortes  

A09    Alçados 

Edifício do Conservatório e do Museu das Carruagens 

P01    Pormenores Construtivos – Clarabóias | Paredes | Pavimentos  

P02    Pormenores Construtivos – Corte Vertical B-B’ 

P03 Pormenores Construtivos – Detalhes do Corte Vertical B-B’ 

AC05  Acústica – Estudo dos Ecos – Sala de Audiovisual – Planta cota -6,5m 

AC06  Acústica – estudo dos Ecos – Sala de Audiovisual – CorteB-B’ 

 Teatro de Vila Viçosa 

P04 Pormenores Construtivos - Isolamento acústico | Parede da Antecâmara 

AC01  Acústica – Estudos dos Ecos – Planta do Piso de Entrada 

AC02  Acústica – Estudo dos Ecos – Corte B-B’ 

AC03  Acústica – Som Amplificado e Materiais – Planta do piso de Entrada 

AC04  Acústica – Som Amplificado e Materiais – Corte B-B’ 
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MATERIAIS:

PAVIMENTOS

1 - Pavimento de betão armado revestidos com tacos de madeira, aglomerados compostos de cortiça ou linóleo.

2 - Pavimento de soalho assente em vigas de madeira com função de estrutura resistente.

Esc: 1/100



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Mestrado Integrado em Arquitectura | Ano Lectivo 2016/2017

Conjunto Monumental do Palácio Ducal de Vila Viçosa

PROPOSTA BASE

O Som em Espaços Públicos:

Conservatório de Vila Viçosa |  Museu das Carruagens | Teatro de Vila Viçosa

Corte B-B' - Som Amplificado e Materiais

Filomena Safara

IST nº 69036

AC04

MATERIAIS:

TECTOS

1 - Tecto suspenso de estafe, com grande caixa de ar posterior.

2 - Painéis de fibras vegetais aglutinadas, de 13 mm de espessura, pintados e perfurados, confinando espaço de

ar de 50 mm de espessura.

3 - Tecto suspenso de painéis de fibras minerais aglutinadas, de 16 mm de espessura, pintados e perfurados.

PAREDES

4 - Paredes laterais de betão com aglumerado composto de cortiça.

5 - Parede traseira de betão revestida com aglumerado composto de cortiça.

6 - Parede ante-câmara com mantas de lã mineral de 50 mm de espessura assentes em   parede dupla de alvenaria

com caixa de ar ao meio (vêr pormenor Des. nº P02).

7 - Painéis compostos de gesso de estrutura aberta em malha rectangular, confinando camada de ar de 20 mm de

espessura preenchida com lã de vidro.

8 - Painéis de régua de madeira de 153 mm X 38 mm, com frestas encobertas de 15 mm de largura, confinando

camada de ar com 50 mm de espessura (Vêr pormenor no Des. nº P02)

PORTAS

9 - Portade madeira maciça, pintada ou envernizada, de 5 cm de espessura.
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 Caracterização da Qualidade Acústica 

7.2.1.1. Parâmetros físicos 

 Tempo de reverberação 

Tr = TR60 (reverberation time) corresponde a um decaimento de 60 dB de som reverberante. 

 Tempo de decaimento inicial (early delay time, EDT) 

Taxa de decaimento da mesma forma que o tempo de reverberação, TR60, mas relativa apenas 

aos primeiros 10dB medido entre 0 e 10dB. 

 Clareza objectiva (Early-to-late sound índex, C80) 

C80 = 10 log * (Energia recebida nos primeiros 80 ms) / (Energia recebida após 80 ms) 

Se tivermos a avaliar a inteligibilidade da palavra considera-se a energia recebida nos 50 ms. 

 Inicial-Time-Delay Gap (ITDG) 

Intervalo de tempo entre o som direto e a primeira reflexão. As melhores salas para música 

sinfónica, apresentam um ITDG entre 15 e 30 ms (Benarek, 1996) 

 Intensidade 

No ponto recetor a considerar mede-se a pressão sonora e determina-se a razão para a pressão 

sonora Pa num campo livre à distância de 10m da fonte sonora. 

I = 10 log (Energia Total recebida) / (Energia do Som a 10m da fonte) 

 Bass Ratio (BR) 

A relação das baixas para as médias frequências é dada pelo  

BR= (TR125 + TR250) / (TR500+ TR1000) 

BR = 1 significa que não há preponderância das frequências graves relativamente às médias. 

 Coeficiente de intercorrelação Biaural (IACC) 

É a medida da diferença temporal da chegada das ondas sonoras aos dois ouvidos do auditor. 

 Rapid Speech Transmission Index (RASTI) 

É o método rápido para medir a inteligibilidade da palavra em auditórios. 

 

 

Tabela 1. Dumy  

Tabela 2. Dumy 

 

7.2.1.2. Características subjetivas 

 Reverberancia  

A “vida” de uma sala depende fundamentalmente da reverberação das médias e altas 

frequências, porque a sala pode ter pouca reverberação nas frequências graves. 

A reverberação das baixas frequências está mais relacionada com o “calor” da sala. 

 Intimidade  

A intimidade acústica é a sensação de se estar perto da fonte sonora e depende essencialmente 

do intervalo de tempo entre o som direto e a primeira reflexão (ITDG). 

 Clareza ou Definição de uma Sala   

Mede o grau de perceção de todos os estados musicais, o grau de definição com que os sons 

são percebidos como distintos e claros. Depende diretamente do tipo de superfícies refletoras. 

A clareza é a função do tempo de reverberação. 

 Envolvimento 

É a sensação de estar rodeado, “mergulhado” no som e resulta da maneira como o som 

reverberante se distribui no espaço. Está relacionado com o campo difuso, ou seja, uma região 

em que a energia sonora surge de todas as direções. 

 Sensação de Intensidade 

É a Intensidade sonora sentida no local da audição. A intensidade está relacionada com a 

distância da fonte sonora ao auditor e também com a maior ou menor absorção que determinam 

o campo reverberante. 

 Espacialidade (Apparent source width, ASW) 

Resulta da diferença de tempo com que as reflexões laterais chegam aos ouvidos. 

 Calor 

Numa sala “quente” sente-se a riqueza dos sons graves, frequências aproximadas de 75 a 350 

Hz. 

 Equilíbrio 

O equilíbrio numa sala é a sua resposta comparativa relativamente aos vários naipes de uma 

orquestra, entre instrumentos de timbre e extensões bem diferentes, considerando também a 

voz humana. 

 Direccionalidade 

Sentimos que o som vem na direção em que vemos a fonte sonora. 

 Ruído de fundo 

São os ruídos interiores e/ou exteriores, nomeadamente do trafego, da ventilação e outros que 

perturbem a audição.   

7.2.1.
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 Materiais e Tempos de Reverberação 

7.2.2.1. Caso de Estudo: Conservatório 

Tabela 3. Tempo Reverberação, Sala Piano (Sala 3)  

 

Tabela 4. Tempo Reverberação, Musica Moderna (Sala 4)  

 

Tabela 5. Tempo Reverberação, Sala de Provas, Instrumentos de Sopro (Sala 5) 

 

Tabela 6. Tempo Reverberação, Salas Individuais de Prática (Sala 6, 7 e 8) 
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Tabela 7. Tempo Reverberação, Salas de Aula (Salas 11, 12, 13 e 14) 

 

Tabela 8. Tempo Reverberação, Sala Audição Música Clássica (Sala16) 

 

Tabela 9. Tempo Reverberação, Sala Audição Musica Folk (Sala 17) 

 

Tabela 10. Tempo Reverberação, Sala Audição Geral (Sala 21) 
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Tabela 11. Tempo Reverberação, Sala Audição Piano (Sala 22) 

 

Tabela 12. Tempo Reverberação, Sala Orquestra Sinfónica (Sala 23) 

 

7.2.2.2. Caso de estudo: Museu das Carruagens 

Tabela 13. Tempo Reverberação, Sala Audiovisual 
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7.2.2.3. Caso de Estudo: Teatro 

Tabela 14. Tempo Reverberação, Teatro de Vila Viçosa 
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 Isolamento Acústico 

7.2.3.1. Caso de Estudo: Conservatório 

Tabela 15. Isolamento Acústico, Sala Piano (Sala 3)  

 

 

 

Tabela 16. Isolamento Acústico, Musica Moderna (Sala 4)  
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Tabela 17. Isolamento Acústico, Sala de Provas, Instrumentos de Sopro (Sala 5) 

 

 

Tabela 18. Isolamento Acústico, Salas de Provas, Sopro Alta Frequência (Sala 6) 
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Tabela 19. Isolamento Acústico, Salas de Provas, Cordas Média Frequência (Sala 7) 

 

 

 

 

 

Tabela 20. Isolamento Acústico, Sala de Provas, Cordas Baixa Frequência (Sala 8) 
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Tabela 21. Isolamento Acústico, Sala de Aulas Teóricas (Salas 11, 12, 13 e 14) 

 

 

Tabela 22. Isolamento Acústico, Sala de Audição Clássica (Sala 16) 
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Tabela 23. Isolamento Acústico, Sala de Musica Folk (Sala 17) 

 

Tabela 24. Isolamento Acústico, Sala de Audição Geral (Sala 21) 
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Tabela 25. Isolamento Acústico, Sala de Audição Piano (Sala 22) 

 

 

Tabela 26. Isolamento Acústico, Sala da Orquestra Sinfónica (Sala 23) 
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7.2.3.2. Caso de estudo: Museu das Carruagens 

Tabela 27. Isolamento Acústico, Sala de Audiovisual  

 

 

7.2.3.3. Caso de Estudo: Teatro 

Tabela 28. Isolamento Acústico, Sala do Teatro 
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 Determinação dos Ecos 

7.2.4.1. Caso de Estudo: Museu das Carruagens 

 

Tabela 29. Ecos, Sala do Audiovisual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4.2. Caso de Estudo: Teatro 

Tabela 30. Ecos, Auditório do Teatro 
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