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RESUMO 
 
PALAVRAS CHAVE: Economia Local I Património I Intervenção I Permeabilidades I Equipamentos 

Culturais I Paço Ducal  
 
 

O presente relatório fundamenta o Projeto Final de Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto 

Superior Técnico desenvolvido ao longo do ano letivo 2016/2017 e pretende apresentar uma proposta 

de intervenção urbana e arquitetónica que permite uma articulação entre a arquitetura, o património e 

a paisagem no contexto do Paço Ducal de Vila Viçosa, em Portugal. 

 

A proposta surge no âmbito da candidatura de Vila Viçosa à classificação de Património Mundial da 

Humanidade pela UNESCO e da necessidade de dinamização e revitalização da Vila para acompanhar 

este processo. Nesse contexto, apresenta-se esta reflexão sobre a Vila, onde se pretende o 

entendimento do seu Património como um conjunto integrado e se propõe a requalificação e criação 

de novos espaços públicos que permitam enfatizar a importância dos percursos pedonais e dos 

espaços verdes. 

 

Pretende-se potencializar o "corredor verde" que articula a Mata Municipal à Tapada Real, e a 

descoberta de uma sucessão de espaços públicos de permanência articulados por um eixo pedonal. O 

projeto surge no cruzamento destes dois espaços de percurso, propondo-se a criação de um pólo 

cultural na entrada da Vila, com um Teatro/Auditório, uma Biblioteca Municipal, e espaços de apoio ao 

Paço Ducal tais como bolsas de estacionamento, Espaço de Restauração e Loja, Bilheteira, Espaço 

Audiovisual e de Preparação da Visita, Espaço para Exposições Temporárias e Espaço para Arquivo e 

Exposição do Acervo Fotográfico. 

 

A dinamização do Conjunto Monumental do Paço Ducal tem reflexos diretos para a economia e 

desenvolvimento social de Vila Viçosa, pretende-se por isso dar desenvolvimento à criação de um 

espaço integrado com o complexo do Paço Ducal que permita auxiliar as dinâmicas do aumento do 

número de visitantes previsto,  promova o usufruto dos espaços verdes envolventes e valorize o espaço 

de entrada na Vila. 

 

A proposta é constituída por duas componentes, uma de reabilitação e adaptação a novos usos de 

edifícios existentes e outra de construção nova, focando-se em detalhe a reabilitação do antigo 

picadeiro como uma nova Bilheteira e a construção do novo edifício do Espaço de Restauração e Loja. 

O projeto pretende além de dar resposta aos usos propostos, servir as sucessivas transições de cotas 

entre jardins e espaços que envolvem o Palácio, compreendendo a importância da integração da 

paisagem no processo de projeto. 

A intervenção tem como propósito a integração da paisagem e a interação da arquitetura 

contemporânea com o património construído.  
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ABSTRACT 
 
KEY WORDS: Local Economy I Heritage I Intervention I Permeabilities I Cultural Equipment I Ducal 

Palace 
 
This report supports the Final Master Project in Architecture of Instituto Superior Técnico developed 

during the academic year of 2016/2017 and intends to present a proposal for an urban and architectural 

intervention that allows an articulation between architecture, heritage and landscape in the context of 

the Paço Ducal of Vila Viçosa, in Portugal. 

 

The proposal comes up as part of Vila Viçosa's application as World Heritage of Humanity by UNESCO 

and the need to promote and revitalize the Village to accomplish this process. In this context, it is 

presented this reflection about the Village, with the aim of understanding its Heritage as an integrated 

whole and that proposes the requalification and creation of new public spaces that allow to emphasize 

the importance of pedestrian routes and green spaces. 

 

It is intended to strengthen the "green hall" that links the Mata Municipal to the Tapada Real, and the 

discovery of a succession of public spaces of permanence articulated by a pedestrian route. The project 

rise up at the intersection of these axis, proposing the creation of a cultural pole at the entrance of the 

Village, with a Theater / Auditorium, a Municipal Library, and spaces to support the Paço Ducal such as 

parking lots, Restaurant and Store, Ticket office, Audiovisual Space, Spaces for Temporary Exhibitions 

and Space for the Archive and Exhibition of the Photographic Collection. 

 

The promotion of the Paço Ducal's Set of Monuments has direct repercussions on the economy and 

social development of Vila Viçosa. It is therefore intended to create an integrated space with the Paço 

Ducal complex that allows to help with the dynamics of the predicted increase of the number of visitors, 

promotes the enjoyment of the surrounding green spaces and values the entrance space in the Village. 

 

The proposal has two main components, one of rehabilitation and adaptation to new uses of the existing 

buildings and another one of new construction, focusing in detail the rehabilitation of the old arena as a 

new Ticket office and the construction of the new building for the cafeteria and store. The project aims 

not only to respond to the proposed uses, but also to serve the successive transitions of levels between 

the gardens and spaces that surround the Palace, understanding the importance of landscape 

integration in the design process. 

 

The purpose of the intervention is to integrate the landscape and the interaction of contemporary 

architecture with the built Heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 ENQUADRAMENTO CURRICULAR E INSERÇÃO NO PLANO DE 

ESTUDOS 

Este trabalho é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura 2, 

inserida no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. É seu 

objetivo fazer uma reflexão sobre o trabalho de projeto realizado no decorrer do ano letivo 2016/2017 

e justificar as opções projetadas.  O tema de estudo das Unidades Curriculares de Projeto Final em 

Arquitetura 1 e 2 “foi selecionado em articulação com a Câmara Municipal de Vila Viçosa e com a 

Fundação da Casa de Bragança(FCB) 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”.1 

1.2 TEMA 

O tema deste trabalho é a integração da arquitetura contemporânea num contexto patrimonial, 

paisagístico e arquitetónico particularmente significativo. O título do trabalho é “Projeto Urbano em Vila 

Viçosa”, e o subtítulo “Arquitetura, Património e Paisagem no contexto do Paço Ducal”.  

1.3 MOTIVAÇÃO 

A candidatura de Vila Viçosa a património Mundial da UNESCO segundo a classificação de 

Paisagem Urbana, Arquitetónica, Histórica e Cultural, é uma oportunidade única de refletir sobre o 

desenvolvimento urbano da Vila bem como no papel do património em contexto urbano, valorizando-o. 

Para além disso é de salientar o interesse no estudo da possibilidade de introdução de novas estruturas 

de arquitetura contemporânea em paisagens culturais com fortes cargas patrimoniais. É também um 

desafio, a interação entre o edificado de valor histórico e cultural e os espaços verdes e espaços 

públicos, despertando particular interesse a articulação do projeto urbano com os jardins do Paço 

Ducal. 

1.4 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Como resposta ao desafio proposto, foi necessário refletir sobre quais os principais problemas 

em presença, por forma a compreender oportunidades de intervenção e definir estratégias e 

prioridades. Após o estudo e visita da área em análise, compreendeu-se a necessidade de 
dinamização e revitalização urbana de Vila Viçosa, de modo a reverter o panorama de “vila estática” 

e pouco adaptada às atuais exigências sociais, económicas e culturais. 

                                                        
1 Excerto do Programa da Disciplina Projeto Final em Arquitetura 1 (2016/2017) do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. 
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     POPULAÇÃO: 

O concelho de Vila Viçosa enquadra-se no fenómeno de desertificação que o interior do Alentejo 

tem vindo a presenciar. A faixa etária maioritária são os idosos e as famílias têm vindo a abandonar 

progressivamente este território. Apesar do crescente investimento nos equipamentos escolares que 

fomentam a melhoria das condições para a formação escolar dos jovens, não há retorno desse 

investimento, pois não se consegue a sua fixação. 

 

    ATIVIDADE SOCIOECONÓMICA: 

As poucas oportunidades de criação de postos de trabalho, tornam a vila pouco apelativa 

para os próprios habitantes. A economia local tem vindo a estagnar com a redução do sector 

empresarial, nomeadamente da indústria extrativa do mármore. 

 

     ACESSIBILIDADES E ESPAÇO PUBLICO:  

Destaca-se a necessidade de valorização das infraestruturas e acessibilidades, que 

permitem posicionar Vila Viçosa num percurso integrado com as cidades vizinhas, de modo a poder 

beneficiar de pacotes turísticos conjuntos. 

Considera-se que ao longo das várias fases de expansão da vila, se intensificou a problemática 

da desqualificação das zonas de entrada na Vila, sendo esse um aspeto fundamental a solucionar. 

Os espaços públicos são pouco qualificados e sente-se a falta de sombreamento na maioria dos 

percursos pedonais e espaços de permanência temporária. Os espaços verdes qualificados são 

pontuais no centro da Vila. 

Referindo o exemplo da Cidade de Guimarães, cujo centro histórico é Património da 

Humanidade, o espaço publico é pensado como um conjunto, valorizando a Arquitetura e Património 

local, permitindo ao peão usufruir do centro histórico como principal protagonista. Situação esta que 

não acontece em Vila Viçosa, sendo de referir o caso da Praça da República, onde a permanência do 
carro dificulta a circulação desimpedida do peão. Existe falta de parques de estacionamento 
articulados com o centro histórico, de forma a valorizar os percursos pedonais. 
 

    EQUIPAMENTOS CULTURAIS: 

Quanto aos equipamentos culturais, não têm capacidade de captação das populações vizinhas 

nem de fomentar o encontro entre os habitantes. Os espaços culturais e os espaços lúdicos ou 

recreativos são pontuais, não existem auditórios ou teatros com capacidade para a criação de eventos 
que tornem a vila mais atrativa nas diferentes alturas do ano. 

É de salientar a falta de atração turística na Vila, onde o conjunto patrimonial e paisagístico 

está pouco valorizado e não oferece uma visita integrada. Regista-se também pouca interação entre o 

turista e os habitantes. 

É de salientar o papel da Fundação da Casa de Bragança no processo de dinamização, 

como ator impulsionador da atividade turística e da criação de emprego, uma vez que é detentora de 

um importante conjunto patrimonial visitável na Vila, nomeadamente o Paço Ducal, o Castelo e o 
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Panteão dos Duques de Bragança, que são as principais atrações turísticas da Vila. A Fundação possui 

ainda importantes empresas agrícolas que são empregadoras relevantes no Concelho. 

A importância da dinamização do Conjunto Monumental do Paço Ducal tem reflexos diretos 

para a economia e desenvolvimento social de Vila Viçosa, pelo que os objetivos curriculares de Projeto 

Final 2 se focaram “no estudo do Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa onde o valor 

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

estruturas verdes, jardins formais, matas e áreas agrícolas, assumem particular relevância.” 2 

Quanto ao Paço Ducal, considera-se que o pacote turístico de visitas oferecido atualmente 
poderia ser mais atrativo, pois dado o conteúdo de interesse que o Paço tem para oferecer e o tempo 

de permanência médio do visitante, existem poucas estruturas qualificadas de apoio ao visitante 
que pontualmente dinamizem o percurso de visita. O conjunto monumental dos Jardim e do Paço 

Ducal atualmente recebe cerca de 500 visitantes/dia, o que comparado com outros monumentos 

nacionais é um número que poderia ser certamente superior, tendo em conta as potencialidades do 

complexo monumental do Paço Ducal. 

O estacionamento de apoio ao Paço, localizado no Terreiro do Paço é insuficiente e não 
valoriza este espaço público, a Bilheteira não tem capacidade de acomodação de filas nem 

escoamento de grandes fluxos de turistas. Não existe nenhum espaço de cafetaria ou 
restauração de apoio ao visitante, as casas de banho estão concentradas num único espaço e os 
jardins têm potencialidades que não estão a ser enquadradas nas visitas. 

Além disso é visível a falta de aproveitamento e qualificação de algumas das construções 
existentes, sendo este aproveitamento necessário para acomodar o aumento de visitas. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVOS GERAIS 

Tendo em conta os problemas mencionados a proposta partiu dos seguintes objetivos gerais: 

OG1) Dinamização de Vila Viçosa e do Conjunto Monumental do Paço Ducal. 

OG2) Fomentar as condições de atratividade da Vila, direcionada para a fixação dos jovens e atração 

dos turistas. 

OG3) Criação de mais postos de trabalho, fruto do crescimento turístico e da reativação da economia 

local. 

OG4) Pretende-se aumentar a capacidade do Paço Ducal para receber mais visitantes e assim chegar 

a um público mais alargado. 

 

 

 

                                                        
2  Excerto do Programa da Disciplina Projeto Final em Arquitetura 1 (2016/2017) do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1.1) Ao nível Inter-regional, pretende-se que a Vila se evidencie na rede pré-existente que articula 

Lisboa e Badajoz. A rede viária principal que liga estas duas cidades, a A6, pode ser uma oportunidade 

para criação de maior afluência turística à Vila e pode fomentar oportunidades de captação empresarial 

no sector económico da região. 

OE1.2) Ao nível Regional, procura-se que a estratégia acentue a ligação de Vila Viçosa aos pólos 

urbanos mais próximos, tais como Estremoz, Borba, Elvas, ou mesmo Évora, cujo centro histórico é 

património da humanidade. É importante que pela maior proximidade de Borba, as acessibilidades e 

necessidades de infraestruturas sejam conciliadas. 

 
OE2.1) Criação de mais espaços verdes e espaço público qualificado, com zonas lúdicas e recreativas.  

OE2.2) Criação de mais equipamentos culturais e espaços de produção criativa. 

OE2.3) Valorização do património histórico-cultural. 

 
OE3.1) Criação de mais espaços de restauração e de apoio ao turista. 

OE3.2) Espaços de co-working articulados com as indústrias locais. 

OE3.3.) Dinamização do comércio de proximidade. 

 
OE4.1) Criação de um espaço integrado com o complexo do Paço Ducal que permita auxiliar as 

dinâmicas do aumento do número de visitantes, promova o usufruto dos espaços verdes envolventes 

e valorize o espaço de entrada na vila.  

OE4.2) Criação de novas acessibilidades e parques de estacionamento nas imediações do Paço Ducal.  

OE4.3) “Quanto aos objetivos programáticos, já existiam algumas solicitações particulares por parte 
da Fundação da Casa de Bragança (FCB) que deveriam ser ponderadas tais como a necessidade de 

criação de:  

- Um espaço expositivo para o acervo fotográfico da FCB.  

- Uma zona de arquivo da FCB.  

- Residências para permanência temporária de investigadores e estudantes.  

- Espaço de trabalho/ateliers para apoio a artistas residentes.  

- Espaço comercial.  

- Espaço de cafetaria/restauração.  

- Espaço para projeções audiovisuais.  

- Espaço polivalente com capacidade para acolher eventos públicos  

OE4.3) A FCB pretendia também a Reorganização dos espaços verdes e espaços agrícolas anexos 

aos jardins do Palácio incluindo a criação de um Parque Verde, na continuação dos atuais jardins. Este 

parque permitirá um uso mais intensivo dos espaços exteriores. Os jardins atuais, pela sua morfologia 

e delicadeza terão de ter o acesso condicionado á sua capacidade real. Há também necessidade de 

um anfiteatro exterior.”3  

OE4.4) Criação de novas permeabilidades que permitam a valorização dos Jardins do Paço Ducal. 

                                                        
3 Excerto do Programa da Disciplina Projeto Final em Arquitetura 1 (2016/2017) do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. 
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1.6 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

Durante o primeiro semestre do ano letivo 2016/2017, na disciplina de Projeto Final em 
Arquitetura 1, iniciou-se o desenho e estudo do Projeto Urbano, em grupo, tendo-se definido a 

localização e o conceito das novas volumetrias em equipa, bem como a abordagem programática.  

Ao longo do segundo semestre, deu-se continuidade ao estudo da proposta em Projeto Final 
em Arquitetura 2, fase individual. Detalhou-se o Projeto Urbano e aprofundou-se o estudo de uma 

parte, definindo o Projeto de Arquitetura. Definiu-se a organização dos espaços interiores e as relações 

com a envolvente de forma mais detalhada. Além disso, estudou-se as opções estruturais e 

construtivas a adotar, bem como as materialidades.  

 

O presente relatório, fundamento teórico do projeto, inicia-se com um enquadramento da 

temática em estudo, em que se refere as motivações e se introduz os principais problemas em análise. 

Define-se os objetivos gerais, e os objetivos específicos deste trabalho, constituindo assim o capítulo 
1 – Introdução. 

Seguidamente, no estado de conhecimento, fez-se uma síntese das definições/conceitos 

abordados e reuniu-se casos de referência que influenciaram o projeto, dando origem ao capítulo 2 – 
Arquitetura, Património e Paisagem. 

Apresenta-se a caracterização de Vila Viçosa, desde a escala territorial até à escala urbana. 

Analisa-se a história e evolução urbana, caracteriza-se as suas condições fisiográficas, mobilidade, 

estrutura edificada, e aborda-se uma análise da população e das atividades económicas principais.  

Após a descrição das condicionantes regulamentares que incidem sobre este território, apresenta-

se uma análise SWOT que pretende salientar as principais oportunidades e ameaças do Lugar. Esta fase 

do trabalho dá origem ao capítulo 3 – O Lugar – Caracterização da área em estudo. 
Após uma primeira parte de enquadramento, com contextualização e caracterização, inicia-se 

uma segunda parte onde se faz a descrição e justificação de todo o Projeto. 

Quanto à proposta começou-se por definir o Masterplan. Destacou-se a importância dos espaços 

verdes e do espaço público, bem como dos edifícios patrimoniais de valor histórico-cultural e dos 

restantes equipamentos mais importantes para a proposta, definindo-se uma estratégia para dinamizar 

a Vila como um todo. Esta parte originou o capítulo 4 – Masterplan. 

Com base na caracterização inicial, no Masterplan e nas solicitações por parte das entidades a 

quem se pretende dar resposta, entendeu-se pertinente aprofundar a estratégia de intervenção para o  

Projeto Urbano, no contexto do Paço Ducal.  

No relatório, apresenta-se o conceito inicial e metodologia de elaboração do projeto urbano, 

explicando-se as soluções de implantação e a articulação da proposta com o conjunto monumental do 

Paço Ducal. Após a definição programática, descreve-se detalhadamente o Pólo Cultural que se propõe 

e a sua relação com os jardins do Paço Ducal. Faz-se uma síntese do Projeto Urbano. 

Desenvolveu-se desde inicio uma solução mista entre adaptação dos edifícios existentes e novas 

construções. Na adaptação dos edifícios existentes, procurou-se o máximo respeito pelo existente, 

valorizando-o e reinterpretando-o à escala de uma intervenção para beneficiar o Paço e a própria Vila.  
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Os “novos edifícios” surgem da ideia de usar uma prega do terreno como forma de espacialidade, 

ou seja, o encastramento do edifício na encosta torna-se uma solução projetual que vai de encontro ao 

objetivo de preservação da estrutura verde envolvente ao palácio e da ideia de uma “arquitetura 

discreta” que não interfere com a Monumentalidade do Paço.  

As acessibilidades e o espaço publico são também elementos participantes no novo Pólo Cultural 

que se propõe.  

Estes conteúdos apresentam-se descritos no capítulo 5 – Projeto Urbano. 
Das intervenções nos edifícios existentes e dos edifícios novos propostos no Projeto Urbano, 

desenvolveu-se um Projeto Arquitetónico detalhado para o edifício da bilheteira e para o edifício do 

espaço de restauração e loja. Detalha-se a reabilitação do antigo picadeiro como novo espaço de 

bilheteira e novo espaço de entrada dos visitantes. Propõe-se como uma oportunidade de construção 

nova o espaço de restauração e loja, espaço este que antecede a saída dos visitantes. 

Explorou-se estes edifícios construtivamente e tecnicamente, dando inicio ao Projeto de 
Execução dos mesmos edifícios . Esta parte do trabalho dá origem ao capítulo 6 – Projeto de 
Arquitetura e Projeto de Execução. 

Por fim, apresenta-se uma síntese do projeto e as considerações finais originando o capítulo 7 - 
Conclusões. O relatório termina com o capitulo 8 – Bibliografia e capítulo 9 – Anexos, fontes de 

conhecimento adicional sobre o projeto. 
 

Figura 1.1 - Vista Aérea do Paço Ducal de Vila Viçosa (Fonte: (FERNANDES, 2007)). 
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2 ARQUITETURA, PATRIMÓNIO E PAISAGEM  

Após a compreensão das solicitações e objetivos foi necessário proceder ao estudo de conceitos 

e casos de estudo que fundamentam as análises e as soluções projetuais. É ainda importante referir 

que, como forma de preparação para o projeto, para além de várias visitas de estudo a Vila Viçosa, 

decorreram durante o primeiro semestre, no âmbito da disciplina de Projeto Final em Arquitetura 1, sete 

seminários com professores e convidados, que permitiram alertar-nos para determinadas 

preocupações ou introduzir sugestões e guias de pensamento. 

MÓDULO 1 (27/09/2016): O espaço público de Vila Viçosa; Prof. PEDRO BRANDÃO. 

MÓDULO 2 (04/10/2016): O Paço Ducal de Vila Viçosa, c.1500 - c.1560; Prof. NUNO SENOS. 

MÓDULO 3 (11/10/2016): Dinamização e Modelos de Gestão de Conjuntos de valor patrimonial;  

Prof. JOSÉ MARIA LOBO DE CARVALHO. 

MÓDULO 4 (18/10/2016): Identidade e Dinamização Urbana; Prof. JORGE GONÇALVES. 

MÓDULO 5 (25/10/2016): A dimensão lúdica da Cidade (TEMA A); Prof. TERESA HEITOR; 

O turismo em contextos de alto valor patrimonial (TEMA B); Prof. JOANA CASTRO E ALMEIDA. 

MÓDULO 6 (22/11/2016): Mobilidade, Estacionamento e Acessibilidades; Prof. JORGE SILVA. 

MÓDULO 7 (06/12/2016): Conservação e Construção; Prof. JOÃO AZEVEDO. 

 

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES  

O estudo deste território, fortemente marcado por elementos de elevado valor patrimonial e 

paisagístico, gera a necessidade de contextualizar definições que clarifiquem conceitos que se 

pretendem abordar ao longo do presente relatório. 

 
PATRIMÓNIO 
“Património é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores 

específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valorização do património é, 

assim, um processo relacionado com a seleção de valores.” (BARRANHA, 2016) apud Conferência 

Internacional sobre Conservação (2000) Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e o 

restauro do património construído, “Anexo - Definições”. 

 

 “O património, sob todas as suas formas, deverá ser preservado, valorizado e transmitido às gerações 

futuras enquanto testemunho da experiência e das aspirações humanas, de forma a fomentar a 

criatividade em toda a sua diversidade e a inspirar um diálogo genuíno entre as culturas.” (BARRANHA, 

2016) apud UNESCO (2001) Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, Artigo 7.º. 

 

 “O monumento é uma entidade identificada pelo seu valor e que constitui um suporte da memória. 

Nele, a memória reconhece aspetos relevantes relacionados com atos e pensamentos humanos, 
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associados ao curso da história e ainda acessíveis.” (BARRANHA, 2016) apud Conferência 

Internacional sobre Conservação (2000) Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e o 

restauro do património construído, Anexo - Definições. 

 

“Conjuntos : grupos de construções isolados ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade 

ou integração na paisagem, têm valor universal excecional do ponto de vista da história, da arte ou da 

ciência.” (BARRANHA, 2016) apud UNESCO (1972) Convenção sobre a Proteção do Património 

Mundial, Cultural e Natural, Artigo 1.o. 

 
PAISAGEM 
«Paisagem» designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter 

resulta da ação e da interação de fatores naturais e ou humanos. (BARRANHA, 2016) Artigo 1.º da 

Convenção Europeia da Paisagem de 2000, que tem por objetivo promover a proteção, a gestão e o 

ordenamento da paisagem e organizar a cooperação europeia neste domínio 

 
REVITALIZAÇÃO 
“Intervenção numa cidade ou num centro histórico, melhorando as respetivas infra-estruturas, 

equipamentos e serviços, de forma a tornar essa área mais atrativa para o público, aumentando a sua 

taxa de ocupação.” (BARRANHA, 2016) apud European Heritage Network (s.d.) Cultural Heritage 

Thesaurus, p. 57 [adaptado]. 
 
 REABILITAÇÃO 

 “Modificação de um recurso segundo padrões funcionais contemporâneos, envolvendo a eventual 

adaptação a um novo uso.” (BARRANHA, 2016) apud ICOMOS-Canada (1983) Appleton Charter - The 

Appleton Charter for the Protection and Enhancement of the Built Environment, “B. Framework” [trad.]. 

 
REVERSIBILIDADE  
“Significa que uma intervenção pode essencialmente ser desfeita, ou retirada, sem causar mudanças 

ou alterações na estrutura material histórica.” (BARRANHA, 2016) apud ICOMOS-ISC20C (2011) 

Documento de Madrid - Critérios para a Conservação do Património Arquitetónico do Século XX, 

Glossário. 

 

“Quaisquer alterações ou adições devem ser COMPATÍVEIS com a forma e a construção do lugar, 

evitando contrastes inapropriados ou incompatíveis em termos de forma, escala, volumetria, cor ou 

materiais.” (BARRANHA, 2016) apud ICOMOS (1993- 2010) New Zealand Charter for the Conservation 

of Places of Cultural Heritage Value, Article 21 [trad.]. 
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2.2 CASOS DE REFERÊNCIA   

• Centro de Artes - Casa das Mudas, Arquiteto Paulo David, Madeira, 2004. 

Fonte1: www.archdaily.com, Outubro 2017 

Fonte 2: http://www.hoteis-madeira.pt, Outubro 2017 

 

A aprendizagem principal que este caso de referência proporcionou foi no âmbito da relação do 

edifício com a paisagem. As suas coberturas em terraço, penetradas por permeabilidades que 

complexificam a volumetria e definem percursos articuladores de diferentes cotas são um dos temas 

em estudo na proposta que se elaborou para Vila Viçosa. 

 

• Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC) e reabilitação do Museu 
Municipal Abade Pedrosa, Arquiteto Álvaro Siza, Arquiteto Eduardo Souto de Moura, 
Santo Tirso, 2012. 

Fonte 1: https://www.joaomorgado.com , Outubro 2017 
Fonte 2: https://www.archdaily.com, Outubro 2017 

 

Esta proposta de intervenção assenta em dois princípios: 

A preservação das características arquitetónicas do edifício existente e a reposição dos 

elementos que devolvem a sua composição original. Esta estratégia pretende dotar o equipamento de 

estruturas indispensáveis ao seu funcionamento atual, nomeadamente no que diz respeito às 

Figura 2.1 - Caso de Referência 1 – Centro de Artes -Casa das Mudas 

Figura 2.2 - Caso de Referência 2 - MIEC e Reabilitação do Museu Municipal Abade Pedrosa 
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condições de acolhimento do público e às condições expositivas do espaço de exposições temporárias 

e permanentes. 

É de salientar que o novo edifício encontrou os seus limites de acordo com o Mosteiro, de modo 

a não perturbar nem se sobrepor a este edifício histórico, com o qual irá estabelecer uma relação de 

continuidade física. Esta ligação é feita através de um “braço” que parte do volume principal. 

Para o projeto desenvolvido em Vila Viçosa foi importante estudar como esta nova volumetria se 

evidencia no espaço e se relaciona com os edifícios existentes. Também se considera enriquecedor o 

tema da integração do edifício na topografia, resultando num edifício semi-enterrado, articulador de 

diferentes cotas e conformador do espaço público. Quanto à componente programática articula funções 

idênticas ao programa que é solicitado para apoio ao aumento do número de visitantes previsto para o  

Paço Ducal. De salientar a relação com o património que este caso de estudo reflete. 

 

• Palácio da Igreja Velha, Visioarq Arquitectos, Vila Nova de Famalicão, 2015 

Fonte 1: www.archdaily.pt, Outubro 2017 
Fonte 2: http://visioarq.pt, Outubro 2017 

 

Neste  caso de referência, é de salientar a forma como a intervenção valorizou o conjunto através 

da recuperação volumétrico-espacial, da reparação dos elementos construtivos degradados e das 

assimetrias criadas ao longo da sua história. A ampliação, com um novo volume edificado para a 

realização de eventos, complementar ao uso do palácio, foi também um objetivo deste projeto.  

 

Como referência para o projeto desenvolvido em Vila Viçosa, analisou-se a adição de um volume, 

com função de espaço de restauração, bem como a relação que foi criada entre o edificado existente 

e a nova volumetria. Este novo espaço de Restauração semi-enterrado, afirma-se pelas suas 

materialidades, relação com o património e paisagem envolvente, características estas que são 

valorizadas na proposta que se desenvolve no presente relatório. A fachada do novo edifício do Palácio 

da Igreja Velha, é articulada com a presença das pré-existências, influenciando a implantação do novo 

espaço de Restauração e Loja que se propõe para o Conjunto Monumental do Paço Ducal. 
 

 

 

Figura 2.3 - Caso de Referência 3 – Palácio da Igreja Velha 
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3 O LUGAR – CARATERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

3.1 ANÁLISE TERRITORIAL 

 
Vila Viçosa, é uma vila portuguesa, sede do 

concelho de Vila Viçosa, que se situa no 

distrito de Évora, no Alentejo, estando na 

proximidade de Borba, Estremoz, Elvas e 

Évora e de uma via de acessibilidade 

importante, a A6. Sendo de salientar a 

potencialidade de Vila Viçosa em se articular 

com as centralidades que pontuam a ligação 

entre Lisboa e Badajoz. 

O concelho de Vila Viçosa encontra-se 

limitado a norte pelo concelho de Elvas 

(distrito de Portalegre), a oeste por Borba e 

Redondo e a sul e a leste por Alandroal.  

O concelho possui uma extensão de 194km2 

(SILVA, et al., 2007) e é constituído por quatro 

freguesias: Bencatel, Ciladas, Nossa Senhora 

da Conceição e Bartolomeu, Pardais.  

O concelho de Vila Viçosa, está inserido numa 

planície na proximidade da Serra D’Ossa. 

Este concelho possui cerca de 8190 

residentes (período de referência 2013) 

(Fonte: INE, 2017) e a sua economia depende 

maioritariamente da indústria primária de 

extração do mármore, do turismo e dos seus 

recursos agro-pecuários, visto que se 

encontra situada numa região muito fértil.  
 

 

 

 

 

 

Figura 3.1- Análises Territoriais:  

(Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

a) Articulação entre centralidades; 

b) O concelho de Vila Viçosa com a freguesia onde Vila 

Viçosa se insere destacada; 

c) Os recursos naturais, os núcleos urbanos e as 
acessibilidades entre Borba e Vila Viçosa. 
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3.2 ANÁLISE URBANA 

3.2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E URBANA 

A ocupação deste território pelos Romanos derivado da exploração do mármore faz também 

parte da história de Kallipolis (kallos de “formoso”, e polis de “cidade”). 

Este território, devido à sua localização no contexto 

da Península Ibérica, foi inicialmente muralhado devido à 

presença de povos muçulmanos.  

Mais tarde, a primeira fase de desenvolvimento da 

vila corresponde à construção de um castelo e fortaleza 

medieval, mandada erguer por D. Dinis em 1297.  

A estratégia de ocupação deve-se à reorganização do reino 

levada a cabo após a reconquista – criação de cidades 

fronteira – para defesa e povoamento do território.  

Figura 3.2 - Ortofotomapa de Vila Viçosa (Fonte: Bing Maps , 2017) 

Figura 3.3 - Planta de Nicolau de Langres, 
1661 (Fonte: (TEIXEIRA, 2007)). 
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De acordo com a planta de Nicolau Langres de 1661, este povoamento acontece no interior da 

muralha pela forma de um pequeno núcleo urbano cristão composta por uma malha regular, composta 

por “quatro fiadas de dois quarteirões” (TEIXEIRA, 2007) com lotes estreitos dispostos paralelamente 

e ruas ortogonais. 

D. Fernando, 2º duque de bragança, instala-se em Vila Viçosa por esta lhe ser doada por seu 

avô D. Nuno Alvares Pereira. Foi a partir desse momento que os Duques de Bragança começam a 

residir na alcáçova do castelo.  

“Ainda no século XIV ou início do século XV a Vila expande-se extramuros (...) na direção 

dominantemente noroeste - sudeste, que vai determinar o desenvolvimento futuro de toda a vila até às 

obras do Estado Novo” (TEIXEIRA, 2007). 

Devido à posição estratégica de defesa que a fortificação assumia e às necessidades de defesa 

da época, a fortificação foi alvo de muitas intervenções a partir do século XV, tornando este núcleo um 

ponto importante de defesa nacional. Neste contexto, a estratégia da construção da moderna Vila 

Viçosa começou a ganhar peso – “um projeto que tem como ponto de partida a decisão dos duques de 

deixar a aldeia encastelada para começar, a partir da nova residência (palácio) do reguengo, uma vila 

nova na dimensão e urbanidade expressiva do crescente poder da Casa de Bragança” (PORTAS, 

2007). Assim, dá-se início à construção do Paço do Reguengo, atual Paço Ducal de Vila Viçosa, fora 

da fortificação defensiva que formava o pequeno aglomerado urbano medieval. 

O Paço Ducal foi sendo construído ao longo de várias campanhas, e foi mandado construir 

inicialmente em 1501 por D. Jaime I, 4º duque de Bragança, na horta do reguengo. 

“O primeiro corpo, construído e decorado segundo um estilo manuelino (gótico tardio), foi 

remodelado pelo duque D. Teodósio cerca de 1535” (MOREIRA, 1997, p. 50), devido à necessidade 

de adaptação a mais funções e à melhoria do nível de conforto, adaptando-lhe uma linguagem mais 

classicista. “D.Teodósio II patrocinou novas obras de ampliação, devido ao seu casamento com D. Ana 

Velasco, sendo acrescentado um corpo a sul do Paço” (TEIXEIRA, 2007, p. 11), cuja construção foi 

realizada em três campanhas distintas – a 1ª entre 1532 e 1537, a 2ª entre 1540 e 1559, e uma 3ª 

devido ao seu segundo casamento entre 1559 e 1563. Esta ampliação originou um edifício de grandes 

dimensões, com uma fachada monumental maneirista, de dois pisos, tendo-lhe sido acrescentado um 

terceiro em 1610.  

Os jardins do Paço são um importante elemento do conjunto que se articula com as várias 

tapadinhas e com a tapada real, que são irrigados por um eficiente sistema de rega proveniente do 

sábio aproveitamento das linhas de água que atravessam estes terrenos. A Tapada Real, preserva o 

montado Alentejano que deriva do bosque mediterrâneo, é atualmente um espaço protegido mas que 

outrora serviu de palco a grandes caçadas.  

Quando D. João sobe ao trono em 1640, o palácio deixa de ser a residência oficial dos Duques 

de Bragança, sendo utilizado pela coroa para estadias sazonais, um dos locais preferidos pela família 

real para as suas temporadas fora da capital. Após a morte do rei D. Manuel II, e por disposição 

testamentária, foi criada a fundação da Casa de Bragança que tutela o Paço de Vila Viçosa. 

“Apesar da sua reduzida dimensão, a vila de hoje é resultante de duas ou mesmo três expansões, 

por traçado, a partir do núcleo inicial amuralhado” (PORTAS, 2007). 
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Figura 3.4 - Análise da evolução Urbana de Vila Viçosa, interpretação feita pelo Arqº Nuno Portas 

(Fonte:(PORTAS, 2007)). 

 

Na Figura 3.4, pode-se observar esboços da autoria de Nuno Portas com uma análise 

interpretativa da expansão da Vila .  

 “Podemos identificar cinco fases importantes do crescimento de Vila Viçosa, cada uma delas 

assumindo diferentes caraterísticas morfológicas: a implantação do núcleo medieval em finais do 

século XIII, o desenvolvimento do primeiro arrabalde extramuros ao longo dos séculos XIV e XV, a 

expansão moderna do século XVI, as transformações urbanas ocorridas no tecido da cidade, no século 

XVII, em consequência da restruturação dos sistemas de fortificação, no quadro das guerras da 

restauração e as intervenções do Estado Novo em meados do século XX.” (TEIXEIRA, 2007)  

Ao longo destas sucessivas fases de evolução, encontramos um conjunto de princípios de 

estruturação urbana, de caraterísticas morfológicas e de modos de conceber e de construir a cidade 

que se podem classificar como invariantes do urbanismo português, e que justificam serem ainda hoje 

tomados como referências. 

Considera-se que neste caso estamos na presença de dois traçados distintos, um traçado 

medieval e um traçado renascentista com ruas reticuladas. 

No contexto de Vila Ducal, tal como Ferrara em Itália, é importante a presença de largos ou 

praças em torno do qual se implantavam ou pré-existiam igrejas e conventos que se articulavam com 

uma rua direita ou corredoura. É o caso do Terreiro do Paço, conformado pelo próprio Paço e pelos 

conventos circundantes, que funciona como espaço de chegada primordial do palácio, aumentando a 

sua monumentalidade.  
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A propósito da intervenção urbanística marcante do período de mandato do ministro Duarte 

Pacheco, durante o Estado Novo, na zona histórica central de Vila Viçosa, consegue-se observar na 

Figura 3.5. a demolição da malha urbana entre a praça e o castelo, criando uma alameda central com 

total desobstrução visual, atual praça da república.  

 

 
Figura 3.5 - O Antes e o Depois das intervenções no Estado Novo na Praça da República  

(Fonte: (FERNANDES, 2007)). 

 Este tipo de intervenções do Estado Novo, comuns a outras cidades, caracterizam-se por um 

uso fortemente ideológico dos instrumentos urbanísticos e arquitetónicos, com um fundo nacionalista 

de evocação historicista ou regionalista. Esta intervenção pretendeu criar um espaço central evocativo 

complementado pela adição de serviços. É de referir que recentemente a expansão da cidade se 

desenvolveu a Sudeste, com uma zona industrial, que atualmente se encontra desqualificada e 

compromete a consolidação urbana naquela zona. 

Figura 3.6 . Evolução da Malha Urbana de Vila Viçosa (Fonte: Imagem da Autora baseada na adptação dos 

estudos de (TEIXEIRA, 2007), 2017) 
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Figura 3.7 - Timeline com dados da evolução histórica e urbana de Vila Viçosa (Fonte: Imagem da Autora  

adaptada com base nos dados mencionados  em (TEIXEIRA, 2007) e (SILVA, et al., 2007), 2017 ). 
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3.2.2 CARATERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FISIOGRÁFICAS 

DECLIVE: 

Na figura representa-se esquematicamente o 

declive da área de estudo através de um 

gradiente onde as zonas mais escuras 

representam maiores altitudes e as zonas mais 

claras menores altitudes. Considera-se que a 

Tapada Real e o Castelo são os territórios com 

maior altitude na Vila. De acordo com a Planta 

de Delimitação da ARU de Vila Viçosa 

(CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA, 

2014), a zona mais alta da vila localiza-se junto 

à Entrada da Tapada Real com uma altitude de 

428m. O território com menor altitude localiza-

se entre o castelo e a Praça de Touros, com 

uma cota aproximada de 375m de elevação. O 

Terreiro do Paço está a uma cota intermédia de 

392m de altitude, sendo que o Paço Ducal se 

encontra num vale entre duas colinas, a da 

Tapada e a do bairro residencial mais próximo. 

 

RECURSOS HIDRICOS: 

Relativamente ao concelho de Vila Viçosa, 

possui os seguintes recursos hídricos: a ribeira 

das Faias, a ribeira de S. Bartolomeu, a ribeira 

Funda, a ribeira da Calheta. 

De acordo com a Planta de Condicionantes do 

Plano de Urbanização de Vila Viçosa 

(CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA, 

2016), identifica-se na fig.3.9 a presença de 

duas linhas de água principais, uma que 

atravessa o Terreiro do Paço, e outra o Largo 

D.João IV, junto ao Mercado Municipal. 

As águas subterrâneas acumulam-se ao longo 

destas linhas de água fruto do declive e das 

extrações mineiras que influenciam o curso das 

águas.  
 

 

 

Figura 3.8 - Planta de Declives com identificação do 

edificado existente (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

Figura 3.9 - Planta de Declives com identificação das  

Linhas de Água e do edificado existente  

(Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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COBERTO VEGETAL: 
Como se pode observar através do ortofotomapa de Vila Viçosa, o coberto vegetal tem uma 

presença muito relevante neste território. No entanto é de notar que no interior da vila existem poucos 

espaços verdes. Sendo de salientar a Mata Municipal, as Tapadinhas e a Tapada Real, os jardins do 

Castelo e os Jardins e Espaços Verdes do Paço Ducal. 

 

3.2.3 MOBILIDADE 

As boas condições de acessibilidade, mais 

especificamente da rede viária, são fatores 

importantes para o desenvolvimento económico de 

um concelho, tornando-o mais apelativo ao 

investimento que, consequentemente, permitirá o 

aumento dos postos de emprego.  
Considera-se que Vila Viçosa possui uma rede 

viária interna em boas condições de utlização, o que 

proporciona uma boa ligação entre a sede de 

concelho e as sedes de freguesia, bem como a ligação 

aos concelhos circundantes.  

Atualmente, o principal acesso a Vila Viçosa é 

feito pela rotunda a Sul, através da estrada nacional 

254 que dá acesso à Praça da Republica. Esta 

entrada é usada também para o acesso à zona 

industrial. 

 

Figura 3.10 - Espaços Verdes (Fonte: Imagem da Autora, 2017). 

Figura 3.11.- Hierarquia das  Vias (Fonte: Imagem da Autora, 2017). 
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A outra entrada na vila, é feita pela rotunda a Norte, através da estrada nacional 255, sendo esta 

a via mais usada para ligar Vila Viçosa a Borba. 

As duas rotundas estão interligadas pela Rua Dr. Túlia Espanca, sendo esta via de circulação 

muito usada para acesso à zona dos equipamentos comerciais situados a Norte da vila. 

Quanto à rede viária da Vila, distinguem-se na fig. 3.11 quatro níveis de vias: 

- A vermelho: a via urbana de nível 1, via principal ou coletora que permite mais tráfego e maior 

velocidade, é a variante que contorna a vila pelo Exterior, a R. Dr. Túlio Espanca. 

- A cor de laranja: a via urbana de nível 2, via de distribuição principal, classifica a avenida Duques 

de Bragança e as vias que passam na Praça da República (continuação da N254) e no Largo D. João 

IV (continuação da N255). 

-  A castanho claro: via urbana de nível 3, que incluem as vias distribuidoras locais, destacam-se 

dois eixos principais de circulação a Rua da Horta do Reguengo que passa em frente à Escola 

Secundária, e a Rua Luís Casadinho. 

- A Amarelo: as vias de nível 4, via de acesso local, correspondem aos arruamentos de zona 

residencial com funções de acessibilidade.  

3.2.4 EDIFÍCIOS MAIS RELEVANTES DA VILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedeu-se a uma caracterização da estrutura edificada mais relevante da vila, destacando os 

equipamentos mais importantes e os edifícios com valor histórico-cultural mais relevantes. 

Figura 3.12 – Edifícios mais relevantes  de Vila Viçosa (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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Considera-se que Vila Viçosa é uma vila com elevada concentração patrimonial, representativa 

da sua história enquanto Vila Ducal. Este património, está pouco aproveitado mas tem um papel de 

atractor turístico que é fundamental para a dinamização da Vila. O Paço Ducal é o monumento da vila 

que tem maior visibilidade nos programas turísticos existentes, desempenhando o papel de maior 

atracão turística. Tanto o Paço como o Castelo são propriedade da Fundação Casa de Bragança, que 

também é proprietária da Igreja dos Agostinhos (Panteão dos Duques); da Igreja das Chagas (Panteão 

das Duquesas); do Convento das Chagas (Onde está instalada a Pousada D. João IV); e do Paço do 

Bispo (onde se encontra o Arquivo da Casa de Bragança). Quanto aos equipamentos é de destacar a 

escola pública secundária Hortência de Castro, que pela sua arquitetura e papel fundamental é 

reconhecida pela população como o “segundo Palácio” de Vila Viçosa. 

 
Figura 3.13 - Pontos Marcantes de Vila Viçosa (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

3.2.5 ATIVIDADE SOCIO-ECONÓMICA DA VILA 

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO: 
Com base nos dados recolhidos no INE (fig. 3.15), considera-se que a população do concelho 

de Vila Viçosa se encontra envelhecida. A falta de fixação dos jovens, deve-se em parte decréscimo 

da taxa de empregabilidade da região, resultado do declínio da industria do mármore por causa da 

diminuição da exportação. Como consequência do êxodo rural, não tem sido possível receber o retorno 

dos investimentos feitos ao nível das infraestruturas de ensino (como é o caso da escola secundária 

pública Hortência de Castro). 

O diagrama esquemático da figura 3.14 permite uma leitura síntese sobre a população que 

frequenta e reside na vila (a preto) e a que seria expectável num futuro próximo (a verde). O panorama 

atual de uma vila estagnada no tempo e sem poder de fixação local leva a que os idosos estejam em 

maioria face às famílias e aos jovens. Também o atual fluxo turístico se considera redutor do potencial 

cultural da vila. Assume-se como perspetiva da candidatura da Vila a Património da UNESCO, que a 

fixação de famílias e jovens aumente tal como o fluxo turístico, permitindo novas dinâmicas em Vila 

Viçosa. 
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Figura 3.15 - População residente de Vila Viçosa (Fonte: www.ine.pt, Outubro 2017) 

 

ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS: 
Vila Viçosa é uma vila com elevada concentração de edifícios com valor histórico, cultural e 

patrimonial, o que permite oferecer um espólio expositivo diversificado. Desde o Museu da Caça e da 

Arqueologia que se localiza no castelo, ao Museu da Arte Sacra que se localiza na Igreja e Convento 

de Santa Cruz, ao Museu do Mármore aberto desde 2000 na zona Norte da Vila, ao Museu Agrícola e 

Etnográfico localizado na estação ferroviária que foi desativada, ao Museu do Estanho situado no Largo 

Mariano, à Casa Museu Bento Jesus Caraças e por fim o Paço Ducal ao qual se associa o Museu da 

Armaria, a Exposição das Carruagens, a Exposição do Tesouro e a Exposição de Porcelana Chinesa. 

Salienta-se também a aposta da Fundação Casa de Bragança na programação musical de acesso livre, 

que permite que se realize um concerto por mês na capela do Paço Ducal. 

As manifestações populares e culturais no concelho são diversificadas, sendo de evidenciar: a 

feira semanal que ocorre todas as quartas-feiras; a feira tradicional que acontece no último fim-de-

semana de Janeiro; a festa de Nossa Senhora da Conceição que decorre no primeiro domingo de Maio; 

no último fim-de-semana de Maio e no último fim-de-semana de Agosto decorre novamente a feira 

tradicional. No segundo domingo de Setembro decorrem as festas da vila; a festa dos Capuchos, com 

a procissão do Senhor dos Aflitos, decorre a 7 de Dezembro; a procissão das velas a 8 de Dezembro 

e a festa da padroeira, em que se celebra o nascimento de Florbela Espanca.  

Quanto ao artesanato local, são típicos os trabalhos em estanho, mármore, ferro forjado e latão. 

 
ATIVIDADES RELIGIOSAS: 

A natureza religiosa da Vila, está explicita pela quantidade de capelas e igrejas de que dispõe. 

Como tal, de acordo com o Dossier Municipal do Corredor Azul, a vida religiosa ainda se mantém muito 

presente através das missas e de cinco importantes procissões: a Procissão das Cinzas, na 4a feira de 

Carnaval; a Procissão dos Passos de Cristo, no 2o domingo de Quaresma, desde o Pretório até Ao 

Calvário; a Procissão do Enterro do Senhor, na 6a feira da Paixão; a Procissão da Ressurreição do 

Senhor, no Domingo de Páscoa; e a Procissão do Corpo de Deus. (MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA, 2017) 

 
ATIVIDADES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS: 

Pela proximidade com as Escolas, nomeadamente com a Escola Secundária Pública Hortênsia 

de Castro, praticam-se muitas atividades desportivas na zona envolvente e no Campo de Jogos João 

Figura 3.14- Esquema interpretativo dos 

utilizadores da Vila. Atualidade e perspetivas.            

(Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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Figueiredo. Vila Viçosa dispõe ainda de um Polidesportivo, um Mini Campo de Jogos, 2 Court de Ténis, 

um Campo de Basquetebol e as Piscinas Municipais, evidenciando-se a prática desportiva. 

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

No concelho de Vila Viçosa, prevalecem as atividades ligadas ao sector terciário, seguidas das do 

sector secundário, prevalecendo a área da indústria extrativa de mármore, e das do sector primário.  

 

• Restauração e Pequenas Empresas da Zona Industrial: 
Os principais espaços terciários de Vila Viçosa estão ligados à área da restauração do Centro 

Histórico ou então estão sediados na zona industrial a Sul da Vila. A norte da Vila há uma área com 

supermercados. A principal zona de Restauração localiza-se na Praça da República. Quanto ao 

Mercado Municipal também se considera um ponto de atividade económica pela possibilidade de venda 

dos produtos da região. “Assinala-se a falta de comércio diversificado” (RAMOS, 2013) 

. 

 

• Industria Extrativa e Transformadora de Mármore: 
“A região NUT II Alentejo, pertence à Unidade Geomorfológica Maciço Hespérico ou Maciço Antigo, 

formada durante a Era Primária ou Paleozoico, há cerca de 250 milhões de anos, prolongando-se por 

Espanha.(...) O Maciço Hespérico assume contornos de uma peneplanície, isto é, uma superfície 

quase plana, levemente ondulada, na qual sobressaem alguns relevos residuais, de rochas muito 

duras, que os processos de erosão não conseguiram desgastar. (...) 

As rochas dominantes no Maciço Hespérico são de origem magmática e metamórfica, de grande 

dureza e capacidade de resistir à atuação dos agentes erosivos externos. 

O mármore constitui um importante Recurso do Subsolo, estendendo-se ao longo da faixa Estremoz, 

Borba e Vila Viçosa e cuja exploração se destina aos mercados interno (nacional) e externo 

(exportação). A Indústria Extrativa e Transformadora de Rochas Ornamentais é uma importante 

atividade económica do Setor Secundário em Portugal, gerando postos de trabalho e contribuindo para 

a atração e fixação de população jovem/adulta à região.”  (AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

SAMPAIO, 2014) 

 

• Indústria agropecuária: 
No que diz respeito à agricultura, destaca-se o cultivo de cereais para grão, prados temporários e 

culturas forrageiras, culturas industriais, pousio, olival, prados e pastagens permanentes. A azeitona é 

o produto agrícola mais importante do concelho pelo que se pratica muito a olivocultura. A pecuária 

tem também alguma relevância, particularmente na criação de aves, ovinos e bovinos. “Cerca de 0,3% 

(1284 ha) do seu território está coberto de floresta, sendo as principais espécies arbóreas a azinheira, 

a oliveira e o sobreiro.” (PORTO EDITORA, 2003-2017)  Do sobreiro extrai-se a cortiça que a par com 

o pinhão, são duas das fontes de rendimento da Fundação da Casa de Bragança. 
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3.3 IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES URBANÍSTICAS 

As condicionantes urbanísticas são servidões e restrições de utilidade publica (REN,RAN, ZEP-

Zona Especial de Proteção) ou Planos de Ordenamentos do Terrritório, que abrangem o território em 

análise. 

A qualidade e a importância do centro histórico 

de Vila Viçosa são bem conhecidas, particularmente 

pela especificidade enquanto Vila Ducal, com 

características únicas no nosso país, justificando-se, 

por isso, a criação de uma Zona Especial de 
Proteção conjunta dos imóveis classificados e 
em vias de classificação, nela inseridos, com o 

objetivo de garantir a salvaguarda da sua 

autenticidade e, simultaneamente, da sua 

diversidade e homogeneidade.  

O território onde se insere a proposta está abrangido 

Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do 

Centro Histórico de Vila Viçosa (Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão - UP2). 

 

O Paço Ducal de Vila Viçosa, está classificado como monumento nacional desde 1970, 

estando inserido na zona especial de proteção que abrange a Vila. 

O Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Vila Viçosa 
estabelece a conceção do espaço urbano, estabelecendo os usos do solo e condições gerais de 

edificação, quer para novas edificações, quer para transformação das edificações existentes. Este 

Plano não sintetiza apenas um conjunto de ações de conservação e restauro do  património construído, 

envolvendo também a requalificação urbana, com o intuito de proporcionar uma nova qualidade ao 

local e às pessoas que o habitam. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Vila Viçosa (CÂMARA 

MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA, 2017), os objetivos principais do Plano de Pormenor de Salvaguarda 

e Valorização do Centro Histórico de Vila Viçosa são: 

1) Requalificação urbana, de modo a proporcionar uma nova qualidade ao local e às pessoas que o 

habitam; 

2) Inventariação das construções para além dos elementos patrimoniais, que tenham valor para o 

entendimento do conjunto urbano; 

3) Implementação de novos usos que possam revitalizar a vivência do espaço; 

4) Implementação de novas zonas de lazer e espaços públicos devidamente equipadas e reabilitação 

de outras; 

5) Melhoria da estrutura viária e pedonal, implementando também mais estacionamentos; 

6) Definição de níveis de intervenção para cada construção; 

7) Controle de qualidade edificatória, através de definição das tipologias dos elementos construtivos. 

Figura 3.16 - Zona Especial de Proteção 
 (Fonte: CMVV, 2017) 
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3.4 ANÁLISE SWOT / SÍNTESE 

 

Com a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) pretende-se sintetizar os 

pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças, de forma objetiva e utilizar as conclusões 

daí extraídas para a elaboração do Masterplan. Pretende-se que as ameaças sejam problemas a 

resolver com a estratégia de dinamização da Vila.  

 

 

 

Pontos Fortes / Vantagens: 
1) Boas condições de acessibilidade à Vila; 

2) Região fértil, com atividade económica 

dependente da atividade agropecuária;  

3) Vila com grande concentração de património 

histórico; 

4)  Monumentalidade do Paço Ducal; 

5) Relação de proximidade entre o Paço Ducal, 

os Espaços Verdes, as escolas e o centro da Vila; 

6) Equipamentos escolares qualificados; 

Pontos Fracos / Desvantagens:  
1) Pouca atratividade e falta de dinamização da 

vila; 

2) Estacionamento automóvel sem restrições 

junto ao núcleo histórico; 

3) Falta de zonas verdes qualificadas e espaços 

públicos qualificados; 

4) A Tapada Real não está aberta para visita; 

6) Descontinuidade da malha urbana junto ao 

Paço Ducal; 

5) Património subaproveitado; 

7) Dificuldades na visita independente dos 

espaços do quartel da ilha do Paço Ducal; 

Oportunidades:  
1) Proposta de classificação de Vila Viçosa como  

Património Mundial da UNESCO; 

2) Oportunidade de Requalificação dos espaços 

de entrada na Vila; 

3) Potencial de atração turística do núcleo 

Monumental do Paço Ducal;  
4) Possibilidade de ocupação do terreno a Norte 

do Paço Ducal, com declive; 

5) Possibilidade de articulação do Paço Ducal 

com o corredor Verde que liga a Mata Municipal 

à Tapada; 

6) Possibilidade de integração do programa 

funcional proposto com as escolas; 

7) Novas funções requerem aumento da área 

existente – oportunidade de atualização; 

Ameaças:  
1) População envelhecida e pouca fixação dos 

jovens leva à falta de retorno da aposta nas 

condições educativas. 

2) Encerramento das Pedreiras leva à 

estagnação da economia local; 

3)  Falta de Postos de Trabalho; 

4) Falta de condições de apoio ao visitante e 

pouca articulação entre os Residentes e os 

Visitantes; 
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4 MASTERPLAN 

Após a caracterização de Vila Viçosa, elaborou-se um Masterplan esquemático, onde se tira partido 

das potencialidades e se tenta resolver os problemas principais detetados na Vila. Pretende-se 

encontrar um meio de diálogo entre o Centro, o Património e a Paisagem de Vila Viçosa. Neste 

Masterplan destacam-se os equipamentos públicos e os edifícios com valor patrimonial mais 
relevantes, os espaços verdes e os espaços públicos de permanência, bem como os “eixos” que 
os articulam. 

 
Figura 4.1 - Masterplan Esquemático (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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4.1 ESPAÇOS PÚBLICOS E ESPAÇOS VERDES 

Acredita-se na importância dos espaços verdes qualificados para a valorização da qualidade de 

vida nas Cidades, por isso procura-se que os Jardins, Montados, Tapadinhas e Tapada Real sejam 

interligados, salientando-se o “corredor verde” que articula a Mata Municipal à Entrada da Tapada Real. 

O Masterplan prevê a criação de um Espaço de Miradouro mais qualificado junto à entrada da 

Tapada Real, funcionando como elemento de contacto visual com a fauna da Tapada e um espaço de 

apreciação da paisagem de Vila Viçosa. 

Como a Tapada Real tem restrições de acesso e só se prevê a sua abertura em algumas alturas 

do ano de forma pontual, procurou-se criar uma alternativa ao usufruto dos espaços verdes para 

apreciação da fauna e flora característica do montado alentejano. Para isso promove-se a criação de 

um Parque Verde Municipal, antes da entrada na Tapada Real, agregando a atual tapadinha e o 

espaço de Miradouro. Este Parque é o culminar do “corredor verde”, que interliga todos os espaços 

verdes da Vila. 

      Quanto ao espaço público de permanência, como é 

o caso do Largo, Praça e Terreiro, atualmente encontra-se 

subvalorizado, não funcionando como uma zona de 

encontro, mas sim como um espaço de passagem. Na 

proposta, propõe-se um espaço publico contínuo, pontuado 

com espaços de permanência de grande amplitude. Este 

espaço, seria articulado por um “eixo” exclusivamente 

pedonal, que permite um livre percurso pelo Centro. 

Propõe-se clarificar o espaço do peão e do 

automóvel, sugerindo um percurso pedonal preferencial 

para deambular pela Vila, valorizado por serviços de apoio 

como parques de estacionamento, restauração, cultura e 

laser e espaços públicos qualificados.  

4.2 VIAS E ESTACIONAMENTO 

  Apresenta-se um modelo conceptual para o 

estacionamento dos automóveis dos não residentes no 

centro histórico da Vila. A proposta visa a criação de 

parques de estacionamento junto às principais entradas na 

Vila, de modo a promover a descoberta da Vila como um 

todo, em vez da habitual visita pontual e direcionada a 

certas zonas. Um dos parques localiza-se junto ao Paço 

Ducal servindo a entrada Noroeste, e o outro localiza-se 

junto à antiga Fábrica de São Paulo, servindo 

principalmente a entrada a Sudoeste pela zona industrial. 

 

Figura 4.2. - Percurso de Visita à Vila Sugerido 

(Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

Figura 4.3.- Modelo Conceptual do 

Estacionamento dos Visitantes (Fonte: Imagem 

da Autora, 2017) 
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É um objetivo da presente proposta eliminar o estacionamento automóvel do Terreiro do Paço 

e da Praça da República, recuperando a ideia de chegada ao Paço Ducal a pé. 

 

Fonte1: http://www.prof2000.pt, Outubro 2017. 

Fonte2: (FERNANDES, 2007)  

Quanto à circulação automóvel, junto às zonas destacadas a cinzento como espaços de 

permanência dedicados ao peão, procura-se que essas vias tenham um sistema partilhado entre carro 

e peão, o que equivale a uma zona de coexistência onde o automóvel circula até um máximo de 20 

km/h. Este tipo de via é particularmente pertinente no caso da via que liga o Paço Ducal ao Castelo e 

na via que liga a Praça da República ao Castelo. 

Com a redução do estacionamento e da velocidade de circulação na Praça da República, não 

há necessidade de a Praça estar conformada por duas vias de circulação laterais tão largas. Pelo que 

se propõe a circulação automóvel apenas pela via lateral Norte da praça. Assim o transito circularia 

afastado dos edifícios com interesse patrimonial e dos equipamentos públicos. Recuperando a ideia da 

Praça anterior às intervenções do Estado Novo. 

 
Fonte 1: Imagem da Autora, 2017 

Fonte 2: http://www.prof2000.pt, Outubro 2017. 

 

Propõe-se reposicionar o estacionamento à superfície do Largo D. João IV para trás da Fábrica 

de São Paulo, ocultando a permanência do automóvel neste espaço público e promovendo a 

requalificação de envolvente do Mercado Municipal.  

 

Figura 4.4 - A antiga "porta" de entrada na Vila 

Figura 4.5. - Estratégias para a Praça da Republica  
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4.3 REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES E DINAMIZAÇÃO 
DO CONJUNTO MONUMENTAL DO PAÇO DUCAL 

Pretende-se que o Mercado Municipal seja recuperado estruturalmente sempre que necessário, 

pois continua a ser um ponto de promoção e venda dos produtos locais.  

No caso da antiga Fábrica de São Paulo, propõe-se a sua reabilitação enquanto um PÓLO 
CRIATIVO, onde se permite coexistirem espaços de trabalho para pequenas empresas em co-working 

e ateliers criativos, residências para artistas e espaços multiusos que podem ser usados para 

workshops, feiras de artesanato e venda das produções artísticas criadas neste pólo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 - Fábrica de São Paulo como Pólo Criativo. (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

Propõe-se a dinamização do PÓLO CULTURAL do Paço Ducal, que articula o Paço, o Terreiro, 

a Tapada Real e as escolas, valorizando a parte Norte da Vila. Neste pólo, procura-se a valorização da 

cultura e promoção da educação.  

 

 
Figura 4.7 - Terreiro do Paço e Paço Ducal (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

Definem-se assim as duas grandes unidades operacionais para este plano estratégico, 

situadas ao longo do percurso pedonal sugerido anteriormente, complementadas com os parques de 

estacionamento periféricos ao centro. Sendo essas unidades operacionais propostas um Pólo Criativo 
na Fábrica de São Paulo e o Pólo Cultural do Paço Ducal, como elementos dinamizadores da Vila.  

Considera-se que o Masterplan proposto demonstra que os objetivos gerais e específicos podem 

ser alcançados mediante a aplicação das propostas apresentadas, em cooperação entre a Câmara 

Municipal, a Fundação Casa de Bragança, os Residentes e os Visitantes. 
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5 PROJETO URBANO 

A ideia inicial da localização do Projeto Urbano baseia-se em três premissas:  

1) O cruzamento do eixo que enfatiza o “corredor verde” e do “eixo pedonal” de espaço públicos 

de permanência, definidos no Masterplan. 

2) O objetivo da Fundação da Casa de Bragança, que pretende criar espaços de apoio ao Paço 
Ducal por forma a acompanhar o aumento do número de visitas previsto.  

3) A oportunidade que se detetou nas zonas de entrada da Vila, que precisam de uma reformulação.  

  
Entrada Norte – Ligação principal a Borba Entrada Sudoeste – Acesso principal à A6 

Figura 5.1- Entradas Norte e Sudoeste na Vila (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

Com base nestas premissas, o espaço mais pertinente para o desenvolvimento do projeto urbano 

situa-se nos terrenos a norte do Paço Ducal. De acordo com o Masterplan, é onde se irá localizar um 

Pólo Cultural de desenvolvimento de Vila Viçosa. 

Este Terreno é limitado a sul pelos muros do Conjunto 

Monumental do Paço Ducal, a Norte por um Bairro 

residencial, a Oeste pela via de acesso às escolas e a Este 

pela Via de entrada na vila e que estabelece a ligação com 

Borba. O local de implantação da proposta é marcado por 

duas zonas de declive acentuado, a encosta da tapada e 

a do bairro residencial. 

 

5.1 CONCEITO INICIAL 

Através do entendimento dos principais limites físicos do território envolvente ao conjunto 

monumental do Paço Ducal, que se localiza junto a uma via principal de entrada na Vila, e de uma 

vontade de atenuar esses mesmos limites, surge a oportunidade de requalificar a zona de entrada 
na Vila.  

A implantação de novos edifícios nesta zona, permite a resolução dos seguintes problemas: 
a descontinuidade da malha urbana e falta de percursos e atravessamentos entre a área das 

escolas e a Tapada Real. 

É também tema de projeto a criação de novas acessibilidades e espaços de parqueamento 
que sustentem o crescente aumento de visitas previsto. 

 

Figura 5.2 - Localização do Projeto Urbano (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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Figura 5.3 - Diagnóstico e Soluções (Esquema Conceptual) (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

A proposta para os novos edifícios do Pólo Cultural, pretende assumir-se como parte integrante 
da estrutura arquitetónica patrimonial do Paço Ducal, relacionando-se também com as 

acessibilidades da Vila permitindo uma ligação entre os espaços públicos, os espaços verdes e os 

principais caminhos de visita da vila. 

Propõe-se que o parque de estacionamento de autocarros se posicione atrás do edifício novo. 

Pretende que as novas construções se integrem com o declive do terreno e não se imponham 
enquanto volumetria clara.   

Procurou-se que os novos edifícios fossem um elemento de transição entre cotas e que a 
volumetria total fosse esculpida por atravessamentos, que constituem parte integrante do Projeto 

Urbano e do Masterplan. 
Pretende-se que os novos edifícios do Pólo Cultural se estabeleçam em harmonia com a 

envolvente e com os espaços verdes do Paço Ducal.  
Note-se a influência do caso de estudo a Casa das Mudas, (da autoria do Arquiteto Paulo 

David) na solução adotada. Assumindo-se que a topografia é parte integrante do projeto, 
procurando um efeito cénico do edifício fundindo-se com a natureza. 

Partindo da ideia que se apresentou no Masterplan de “corredor verde” que articula a Mata 

Municipal à Tapada Real, pretende-se que o edifício a construir “participe” no percurso de visita à 
Vila que se propõe. Como tal, a cobertura do mesmo deveria funcionar como se tratasse de um 

conjunto de terraços com vista para o Paço Ducal e para a paisagem da Tapada, tal como também 

acontece no caso de estudo de referência Casa das Mudas.  

5.2 METODOLOGIA - PRINCIPAIS FASES DA ELABORAÇÃO DO 
PROJETO URBANO   

As fases que originaram a forma final do projeto foram: 

1) Definição das solicitações programáticas de maior relevância de acordo com o Masterplan; 

2) Definição da localização mais indicada para essas solicitações programáticas; 

3) Projeto; 
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4) Os principais fatores que influenciaram o projeto foram as preocupações relacionadas com: 

a) A necessidade de repensar a zona de entrada Norte de Vila Viçosa;  

b) A descontinuidade da malha urbana; 

c) Os limites do Conjunto Monumental do Paço Ducal;  

d) A vontade de articulação com a Tapada Real;  

e) Manter a continuidade do “Corredor verde”;  

f) A proximidade das escolas;  

g) A falta de sombreamento e de espaços verdes no Terreiro do Paço; 

h) A necessidade de um espaço de chegada para os visitantes com essas valências; 

i) Necessidade de um novo espaço de estacionamento; 

5) Criação de permeabilidades e melhoria da falta de luminosidade nos espaços interiores 

6) Articulação com o Conjunto Monumental do Paço Ducal 

7) Forma Final 

Em anexo, apresenta-se na fig. 9.1 as três etapas de evolução das maquetes do Projeto Urbano.  

Na figura 5.4, distingue-se a área de intervenção do Projeto Urbano, e destaca-se a localização 

dos edifícios desenvolvidos no Projeto de Arquitetura e Projeto de Execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.4 - Delimitação da localização do Projeto Urbano e do  

Projeto de Arquitetura (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 



 

 

32 

5.2.1 PROJETO URBANO – SOLUÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
Figura 5.5 - Maquete Final do Projeto Urbano (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

O Projeto Urbano desenvolve-se na proximidade do Paço Ducal de Vila Viçosa, Monumento 
Nacional Classificado no dec. 251/70, DG 129 de 03-06-1970, Protegido pela ZEP - Portaria nº 

214/91, DR. nº 157 2ª Série de 11-07-1991(Decº nº 33 587, DG 63 de 27 Março 1944, ZEP, DG 20 de 

24 Janeiro 1961 e DR 157, de 11 Julho 1991- DGEMN). (NUNES, 1993) Nesse âmbito, foi uma decisão 

de projeto preservar todos os edifícios existentes no complexo do Paço Ducal, requalificando-os 

interiormente sempre que necessário, conjugando-os com a intervenção nova. 

As principais vias de acesso à área de intervenção são: a Rua Duque Dom Jaime, a Este, que 

é uma das principais vias de entrada na Vila e a Rua da Horta do Reguengo, a Oeste, por onde se faz 

o acesso ao parque de estacionamento proposto para os autocarros . Sugere-se um segundo parque 

de estacionamento, de dimensão mais reduzida e só para veículos ligeiros, com acesso pela Rua 

Duque Dom Jaime. De acordo com o Masterplan definido, conecta-se a rua da Horta do Reguengo à 

variante que contorna a vila pelo Exterior, a R. Dr. Túlio Espanca, por forma a permitir que o parque de 

estacionamento dos veículos de maior porte esteja localizado fora do alcance visual de quem entra na 

Vila.  

A proposta dos novos edifícios implanta-se num terreno pertencente à Fundação da Casa de 

Bragança, onde atualmente existe um olival. Sempre que possível será garantida a preservação da 

fauna existente desde que seja vantajosa para a globalidade do projeto. 

O projeto dos novos edifícios implanta-se entre as cotas 401m e 410m e como se pode verificar 

na figura 3.8, o declive do terreno é acentuado a norte pelo que tem maior incidência a exposição solar 

a sul, este e oeste. Considera-se que os edifícios da envolvente não têm qualquer influência no 

sombreamento dos novos edifícios. 

Quanto à envolvente dos novos edifícios fez-se uma análise do tipo de ocupação do edificado 

situado num raio de até 250 m da proposta e conclui-se que a norte o tipo de ocupação é 
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maioritariamente residencial, existindo também a nordeste uma superfície comercial de grande 

importância para a Vila, o LIDL. A sul encontra-se o complexo do Paço Ducal, monumento nacional e 

por isso o tipo de ocupação acaba por ter um carácter cultural uma vez que é visitável. A sudoeste, 

mas um pouco mais afastado encontra-se um pólo escolar de relevância para todo o concelho. 

5.2.2 ARTICULAÇÃO DA PROPOSTA COM O CONJUNTO MONUMENTAL DO 
PAÇO DUCAL  

As duas questões principais que se debateram desde o início do projeto foram a estratégia a 

adotar relativamente ao Conjunto Monumental do Paço Ducal e a importância do seu papel no 

desenvolvimento socio-económico e dinamização de Vila Viçosa. É importante conhecer o contexto 

espacial, cultural e social ao longo do tempo dos edifícios resultantes de épocas passadas, antes de 

se intervir neles, pois só assim se conhecerá a sua história, a sua relevância e identidade no país, 

região ou comunidade em que se insere.  

Atualmente, o Conjunto Monumental Do Paço Ducal de Vila Viçosa, possui um espólio 

abrangente que se agrupa em cinco núcleos expositivos e museológicos visitáveis (O Andar Nobre 

do Paço Ducal, o Museu da Armaria, a Exposição das Carruagens, a Exposição do Tesouro e a 

Exposição de Porcelana Chinesa), espaços de arquivo (Histórico, Fotográfico e Musical) e a Biblioteca 

Camoniana. Quanto ao percurso de visita inicia-se na entrada principal do palácio que se situa na 

fachada principal, e  que dá acesso ao andar nobre do Paço Ducal. Após a visita ao museu da armaria, 

do tesouro e da porcelana chinesa é que se prossegue para o “quartel da ilha” onde se encontra a 

Exposição das Carruagens. A Bilheteira é pequena e está inserida na fachada principal do palácio, as 

instalações sanitárias de apoio são poucas e estão centralizadas num único espaço, não existe uma 

cafetaria de apoio, a loja tem reduzida dimensão e apresenta pouca atratividade. Presentemente 

existem espaços expectantes que fazem parte do Conjunto Monumental do Paço Ducal e que 

constituem uma oportunidade de intervenção. 

Legenda: 

1 – Antigo Picadeiro 

2 – Antiga Casa do Guarda  

3 – Edifício anexo à Casa do 

Guarda 

4 – Residências dos Antigos 

Funcionários 

5 – Antigo Lagar 

6 –Exposição das Carruagens 

 

 

Após a visita aos edifícios e recolha de informação sobre os mesmos, fez-se uma análise sumária do 

estado de utilização de cada edifício: 

Figura 5.6- O “quartel da ilha” – Oportunidades de Intervenção ( Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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Antigo Picadeiro - Oportunidade de Adaptação. 

Antiga Casa do Guarda - Oportunidade de Adaptação. 

Edifício Anexo à Casa do Guarda - Oportunidade de Adaptação. 

Residências dos Antigos 

Funcionários 
Em utilização no 1º Piso Oportunidade de Adaptação do 2º piso 

Antigo Lagar - Oportunidade de Adaptação 

Exposição das Carruagens Em utilização  - 

 

Nesse âmbito, e por motivos de dificuldades inerentes à deslocação das carruagens optou-se 

por se manter a Exposição de Carruagens no sitio onde está atualmente fazendo apenas manutenção 

dos edifícios. Relativamente ao edifício das Residências dos Antigos Funcionários é uma opção de 

projeto não realojar os antigos funcionários, que tendo em conta a sua idade já avançada certamente 

permitirão uma readaptação do programa num futuro próximo, sem necessidade imediata de lhes 

causar transtorno com as mudanças. Propõe-se no entanto, que se cancele a passagem do espaço de 

residência para a geração seguinte de funcionários. 

5.2.3 DEFINIÇÃO PROGRAMÁTICA 

O programa funcional do Projeto Urbano pretende dar resposta aos seguintes objetivos: 

- Aumentar o Parque de estacionamento de apoio ao Paço; 

- Criação de Espaços públicos com sombreamento de apoio ao Paço;  

- Reposicionamento da Bilheteira para um espaço de maiores dimensões; 

- Sugestão de repensar o percurso de visita do conjunto monumental e dos seus Jardins; 

- Articulação dos Jardins com o percurso de visita; 

- Criação de novas instalações sanitárias; 

- Criação de um espaço audiovisual; 

- Reposicionamento do arquivo fotográfico; 

- Espaços para exposições temporárias; 

- Criação de um espaço de restauração/cafetaria; 

- Necessidade de criação de uma loja na saída da visita; 

 

Como resultado deste programa e da análise do estado de utilização dos edifícios do “quartel da 

ilha” do Paço Ducal, apresenta-se uma proposta para o novo percurso de visita do Paço Ducal. Em 

terrenos adjacentes ao Conjunto Monumental, procura-se a criação de um novo espaço de entrada no 

Paço com novos serviços de apoio ao início do percurso de visita do Paço, com espaços 

complementares no “quartel da ilha”  como sala audiovisual, espaços para exposições temporárias e 

para relocalização do acervo fotográfico. No fim da visita propõe-se o espaço de restauração e loja 

articulado com um Teatro/auditório e Biblioteca, construções novas que compõe o Pólo Cultural que se 

propõe. 
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Figura 5.7 - Esquema ilustrativo do Programa e do Novo Percurso de Visita (Fonte: Imagem da Autora, 2017.) 

 

A vermelho, encontram-se os edifícios de apoio à entrada e saída dos visitantes: 

1) O edifício do antigo picadeiro transforma-se em novo espaço de bilheteira e ponto de informação 
turística com instalações sanitárias, bengaleiro e espaço de espera para grupos. 

2) O espaço de restauração e loja é uma construção nova que se irá localizar junto à saída da visita. 

A laranja, são os edifícios a adaptar como espaços de preparação da visita: 

3) Na antiga casa do guarda, pretende-se que no piso 0 funcione um espaço com painéis explicativos 
da história do Paço. No piso superior propõe-se que se possam observar maquetes do Conjunto 
Monumental do Paço Ducal para se entender a volumetria do conjunto que se vai visitar. 

4) No edifício ao lado, irá funcionar um espaço audiovisual com capacidade para 20 pessoas sentadas 

no piso 0 e uma sala multiusos no piso 1. 

A amarelo, estão os edifícios de programa expositivo: 

5) No edifício das residências dos antigos funcionários propõe-se por enquanto manter as funções 

atuais  para o Piso 0, e para o piso superior propõe-se um espaço de exposições temporárias. 

6) No edifício do antigo Lagar, funcionará um espaço expositivo e de arquivo do arquivo fotográfico 

do Paço Ducal. 

7) A Branco, é o Paço Ducal e respetivos núcleos museológicos, que não sofrerão intervenção. 

8) A azul claro, demarca-se a Exposição de Carruagens, que mantém o uso e programa, sofrendo 

apenas manutenção.  

A roxo, encontram-se edifícios de programa cultural e educativo. 

9) Um Teatro/Auditório, que possui cafetaria de apoio. 

10) Uma Biblioteca com dois pisos e Mediateca. 
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Considerando que a cultura é um meio de desenvolvimento das sociedades atuais, procurou-se 

complementar o programa com novas infra-estruturas e espaços de apoio à comunidade que aqui 

habita. Propõe-se adicionar uma Biblioteca e Mediateca, e um Teatro/Auditório, bem como novos 

espaços públicos qualificados de ponto de encontro e laser.  

O Teatro/Auditório que integra este Pólo Cultural, faz parte da dinâmica transversal em que as 

artes se movimentam atualmente, por isso está preparado e dotado de meios que possibilitam a 

apresentação de vários tipos de espetáculo, tais como concertos, teatro, cinema e servindo também a 

função de auditório, bem como outro tipo de eventos de apoio ao Paço, às escolas e à população da 

Vila. Este espaço localiza-se entre a “ilha” e a Biblioteca, sendo conformado por dois eixos de 

atravessamentos, um em rampa e outro por escadas, que permitem a continuidade do fluxo de pessoas 

entre a zona das escolas e o novo Parque Verde. Este auditório, com capacidade para 328 lugares 

sentados, era uma solicitação por parte da Fundação Casa de Bragança. 

A sua volumetria foi influenciada pelo caso de estudo enunciado anteriormente, Museu 
Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC) e reabilitação do Museu Municipal Abade 
Pedrosa, da autoria do Arquiteto Álvaro Siza e Arquiteto Eduardo Souto de Moura, que se localiza em 

Santo Tirso. 

A Biblioteca e Mediateca Municipal proposta, permitem o acesso livre à cultura, educação e 

novas tecnologias, compromisso fulcral para fazer singrar a evolução e dinamização da Vila.  A 

biblioteca possui dois pisos, sendo que no piso inferior, articulado com um páteo pode funcionar uma 

área dedicada às crianças e outra ás novas tecnologias através da Mediateca.  No piso superior propõe-

se um espaço de estudo e trabalho onde se prevê que algum do espólio da Biblioteca Camoniana do 

Paço Ducal possa ter maior destaque e divulgação. Esta unidade programática provém de um reflexão 

sobre o facto de atualmente, no concelho de Vila Viçosa, não existir nenhuma Biblioteca Municipal, 

pelo que se prevê que a adição deste equipamento venha gerar uma mais valia para a região e que 

este equipamento possa ser articulado com as escolas, de modo a promover o acesso à educação fora 

do recinto escolar. 

É fundamental para um bom e correto funcionamento de um equipamento cultural desta escala, não só 

as relações programáticas adequadas mas também a clareza das suas funções e acessos. 

5.3 DESCRIÇÃO DETALHADA E FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA DO 
PÓLO CULTURAL 

O projeto pretende integrar os objetivos de dinamização propostos para Vila Viçosa, 

nomeadamente no âmbito cultural, propondo-se a criação de um Pólo Cultural articulado com o Paço 
Ducal. Influenciado por uma componente patrimonial muito forte, propõe-se que o projeto integre uma 

componente de reabilitação de edifícios existentes (delimitados a cor-de-laranja, na fig. 5.8) e uma 

componente de construção nova (delimitados a encarnado, na fig.5.8) que em conjunto, fomentam 

uma vontade de dinamização do complexo Monumental do Paço Ducal. 
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Figura 5.8 - Planta de Cobertura (1:500) (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

Nestes perfis longitudinais de conjunto pode-se observar a relação dos edifícios em estudo 
(delimitados por um tracejado) com a envolvente de caracter patrimonial. Evidenciando-se também 

a integração do espaço de restauração e loja com o terreno, originando um edifício semi-enterrado, 
estratégia esta que se aplica nos edifícios de construção nova por forma a reduzir o seu impacto 
visual perante o conjunto. 

 

Figura 5.9 - Perfis longitudinais de conjunto (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

Um dos elementos que articula a Bilheteira e o Espaço de Restauração e Loja, é o muro que delimita 
os espaços privados da Fundação (ver fig.5.10). Esse Muro é também uma componente de projeto, 

não se pretendendo eliminá-lo mas sim usá-lo e trabalhá-lo em função da proposta, visto que um dos 

objetivos iniciais do projeto seria trabalhar os limites dos espaços do Conjunto Monumental do Paço.  
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“Os limites (…) são fronteiras entre duas partes, interrupções lineares na continuidade (...). Funcionam, 

no fundo, mais como referências secundárias do que como alavancas coordenantes; tais limites podem 

ser barreiras mais ou menos penetráveis que mantêm uma região isolada das outras, podem ser 

“costuras”, linhas ao longo das quais regiões se relacionam e encontram. “ (LYNCH, 2007, p. 52)  

Interessante é compreender que os espaços expectantes que encontram lugar na proposta como 

elementos a reabilitar, se localizam num espaço denominado por “quartel da ilha” ladeado por muros 
e com uma única entrada e saída, que se faz atualmente pela Porta dos Nós.  

A proposta questiona esta forma de aproximação ao espaço e proporciona que a entrada e saída do 
“quartel da ilha” sejam feitas em zonas distintas (ver percurso na fig.5.7), participando num 
percurso integrado com inicio na Bilheteira, com ponto alto a meio do percurso através da visita 
ao andar nobre do Paço Ducal e que termina no espaço de restauração e loja, que dá acesso à 
saída e aos jardins informais / Horto. A quebra dos limites antigos é consequência das novas 
transições que se procuram.  
O antigo picadeiro que anteriormente funcionava apenas para o interior do “quartel da ilha”, passa a 

ser um ponto de transição entre a cota do novo espaço público proposto e a cota do “quartel da Ilha”. 

O Espaço de Restauração e Loja, também origina uma nova permeabilidade que articula a cota da 

“ilha” com a cota dos jardins informais/Horto. Este acesso que era inexistente, torna-se uma mais valia 

para o espaço de cafetaria, que passa a dialogar com todo o conjunto monumental de uma forma mais 

abrangente. 

Quanto às restantes novas construções, tanto o Teatro/Auditório como a Biblioteca/Mediateca são 

ladeados por espaços de circulação que pretendem manter a acessibilidade às escolas existentes na 

zona a Sudoeste (assinalada no Masterplan da figura 4.1) e ao novo Parque Verde e Miradouro que 

antecede a Tapada Real, a Nordeste da proposta. Estas permeabilidades que conformaram os novos 

edifícios são responsáveis por garantir que o “corredor verde” enfatizado no Masterplan (fig.4.1) não é 

descontinuado e proporcionam a transição de cotas entre o Parque Verde da Tapada, o Novo Espaço 

Público, o Parque de Estacionamento e as Escolas.  

Relativamente aos novos edifícios, as premissas que os influenciaram foram a relação com a 

envolvente de caráter patrimonial e a integração na topografia. Os novos edifícios estão enterrados 

a Oeste e o que tem um contacto mais direto com o conjunto monumental do Paço Ducal é o Espaço 

de Restauração e Loja, onde se propõe que o muro existente funcione como uma segunda fachada, 

em que se criam duas novas permeabilidades que articulam os jardins existentes com a Cafetaria. De 

salientar o Portal Quinhentista, já existente no Muro, preponderante no desenvolvimento do projeto do 

edifício do Espaço de Restauração e Loja.  
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Figura 5.10 - Planta do “quartel da ilha” com a proposta (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

Figura 5.11 – Cortes do Espaço de Restauração e Loja e do Teatro/Auditório (Fonte: Imagem da Autora, 2017). 
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Figura 5.12 - Planta de Interiores (1:200) (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

A proposta, pretende que os edifícios a reabilitar recebam um novo programa, recuperando 
e mantendo o seu aspeto exterior, mas repensando a sua organização interior, de forma a receber 

as novas funções atendendo sempre que possível ao conceito de reversibilidade e compatibilidade. 

As exceções à ideia de manter o exterior do existente sem alterações, acontecem 

genericamente sempre que é necessário adicionar uma transição de cotas, que permita a criação de 

uma nova permeabilidade no conjunto que se considere uma mais valia à compreensão dos espaços 

do Paço Ducal. Isso acontece em três situações:  

1) Na fachada Norte do antigo picadeiro; 

2) Na fachada Sul do antigo Lagar; 

3) No Muro que delimita o quartel da ilha a Oeste; 

No caso da alteração da fachada Norte do antigo picadeiro, propõe-se a adição de um vão que 

se torna a porta de entrada da Bilheteira do conjunto monumental a partir do novo espaço público de 

entrada na Vila. No caso da alteração do exterior do antigo lagar e do Muro, procura-se criar uma nova 

ligação aos jardins do Paço Ducal. 
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5.4 RELAÇÃO DO PROJETO COM OS JARDINS DO PAÇO DUCAL 

 Também foi tema do projeto, repensar a relação entre património arquitetónico e os jardins 
do Paço Ducal, pelo que se justificou por isso a criação de um vão de porta, que liga o antigo lagar ao 

jardim da duquesa, permitindo uma nova permeabilidade que leva o visitante a descobrir esse espaço 

usualmente fechado, pelo facto de o único acesso ser diretamente a partir do Terreiro do Paço. 

Outra situação de adição de uma nova permeabilidade, acontece no muro que serve de segunda 

fachada da zona de Restauração. Estes vãos adicionados aumentam a permeabilidade deste muro e 

ligam os jardins a um novo caminho interior que nos leva até ao Horto. 

 

Esta nova possibilidade de o muro ter dois 

lados igualmente importantes, leva à 

adição destas permeabilidades que 

permitem deambular em torno do muro e 

que estabelecem também o acesso ao 

novo Espaço de Restauração e Loja.  

 

 

 

 É de salientar a importância que o caso de estudo analisado, o Palácio Igreja Velha, em Vila 
Nova de Famalicão, da autoria de Visioarq Arquitetos, desempenhou no projetou do Espaço de 

Restauração e Loja, pela forma como o Espaço de Restauração adicionado se posiciona “atrás” das 

pré-existências. 

 

 

Figura 5.13 - O jardim da duquesa visto do lagar e os seus pontos de interesse. (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

Figura 5.14 - Relação com o Muro - A Segunda fachada. (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

Figura 5.15. O portal Quinhentista e o acesso ao Horto. (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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5.5 SINTESE 

Este projeto tem o princípio conceptual de assegurar a conservação da identidade do 
Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa, respondendo simultaneamente às 

necessidades programáticas de larga escala de modo eficaz e contemporâneo.  

A integração do Pólo Cultural do Paço Ducal no “corredor verde”, é uma intervenção no 

espaço público que, pela forma e planeamento do edifício em concordância com os percursos 

pedestres que se pretendem enfatizar, promove a participação das pessoas e cria simultaneamente 

uma nova imagem da área de intervenção conferindo-lhe permeabilidade ao permitir o seu 

atravessamento.  

As escadarias, as rampas e o páteo da Biblioteca fazem parte dos novos edifícios e do arranjo 

de percursos deste novo espaço público, completando-o e permitindo apreciar a arquitetura e a 

natureza. Ao usufruir dos edifícios, usufrui-se do conjunto de espaços verdes envolventes, da sua 

topografia e das suas vistas.  

Procurando minimizar o impacto visual associado a estes equipamentos, a sua implantação é 

pensada por forma a minimizar o impacto na vegetação pré-existente, integrando-a na proposta. 

A proposta separa as diferentes funções pelos novos edifícios criados e pelos existentes, de 

modo a manter as volumetrias baixas no contexto geral, com um ou dois pisos, procurando que os 

novos edifícios não se imponham na paisagem nem se emancipem face ao Paço Ducal.  

No interior dos edifícios, os espaços são preferencialmente pouco compartimentados permitindo 

que sejam pensados como espaços híbridos adaptando-se facilmente a programas futuros.  
A atmosfera dos espaços muda com o programa e o edifício redefine-se em conformidade. 

Os novos edifícios do Pólo Cultural, não funciona como um objeto independente ao Paço e ao 

corredor verde que se articula com a Tapada, sendo proposto um conjunto de edifícios que não só 

estruturam as preexistências como geram novos espaços públicos na Vila. É pela sucessão de espaços 

e caminhos desenhados que servem os edifícios, os atravessam e acompanham a morfologia do 

terreno, fazendo parte do seu percurso, que os resultado são um conjunto de novos edifícios que são 
topografia. 
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6 PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO DE 
EXECUÇÃO  

Como estratégia de intervenção, selecionou-se parte do Projeto Urbano e estudou-se de 
forma mais aprofundada os edifícios da Bilheteira e do Espaço de Restauração e Loja, até chegar 

aos detalhes técnicos e construtivos. Relativamente ao método de seleção, considerou-se pertinente 

equilibrar a aproximação em cada uma das componentes de projeto. Como tal, selecionou-se o 

edifício do antigo Picadeiro, como estratégia de reabilitação e o novo espaço de restauração e 
loja como componente de construção nova. Estes dois objetos de estudo permitem validar o projeto 

quanto ao espaço de entrada(Bilheteira) e ao espaço de saída (Restauração e Loja) dos visitantes do 

Paço Ducal.  

6.1 BILHETEIRA  

O antigo picadeiro coberto, construído no séc. XIX, atualmente sem ocupação ou função é 

adaptado para dar origem à nova Bilheteira do Conjunto Monumental do Paço Ducal. O antigo Picadeiro 

é uma estrutura feita em alvenaria de Pedra mista, com vãos distintos em cada fachada e com uma 

estrutura de suporte da cobertura particularmente interessante, constituída por sete asnas em madeira. 

Figura 6.1- Levantamento do Antigo Picadeiro -Planta e demolições propostas. (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 
Figura 6.2 - Levantamento do Antigo Picadeiro - Alçado Norte com identificação da demolição do vão. (Fonte: 

Imagem da Autora, 2017) 
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Figura 6.3 - Levantamento do Antigo Picadeiro - Alçado Sul. (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 
Figura 6.4 - Levantamento do Antigo Picadeiro - Alçados Oeste e  Alçado Este.( Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

Na proposta de reabilitação, propõe-se a abertura de um vão de porta em substituição de um vão de 

janela na fachada Norte e no interior propõe-se a demolição dos chuveiros antigos e da mesanine visto 

que estão em más condições e não se adequam à nova configuração espacial. 

   
Figura 6.5 - Estado de utilização do Antigo Picadeiro (Fonte: Imagens da Autora, 2017) 

 

 
Figura 6.6 - Planta da Proposta Arquitetónica para a Nova Bilheteira do Paço Ducal.                                         

(Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

Pretende-se que a nova Bilheteira receba um núcleo compartimentado, em cada extremo, onde 

se alojam funções de permanência como a bilheteira, os arrumos e o bengaleiro de um lado e as 

instalações sanitárias no outro. Tal como num picadeiro existe um espaço ao centro desimpedido, e é 

nesse espaço central aberto que se cruzam os visitantes.  
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Este edifício permite a transição entre a cota do novo espaço publico de entrada (401,5m) e a 

praceta de distribuição dos visitantes em inicio de visita (399,0m), que já é parte integrante do espaço 

privado do complexo monumental do Paço. Como elemento de transição de cotas, propõe-se a 

introdução de uma rampa interior metálica e de escadas de acesso ao piso do Picadeiro, que se 

encontra a uma cota intermédia (400,0m). Esta rampa é um elemento que ajuda a conformar as filas 

de espera da bilheteira.  

O espaço de apoio à bilheteira funciona como uma “caixa” cuja cobertura é translucida 

transmitindo luz do interior para o exterior. O núcleo das instalações sanitárias, também possui o 

mesmo tipo de cobertura em vidro fosco, mas contrariamente ao outro caso, esta cobertura recebe um 

espaço lounge de espera em mesanine cujo acesso é feito por uma escada metálica lateral com 

guardas de vidro.  Remetendo para a antiga mesanine existente no picadeiro que permitia a observação 

dos cavalos, este caso é também ponto de observação dos fluxos de pessoas. Inspirado no sistema 

de reserva e recolha dos produtos da loja da Casa Mateus, em Vila Real, pretende-se que existam na 

Bilheteira um conjunto de expositores que permitem que o visitante escolha os produtos que quer 

comprar no inicio da visita e que os levante à saída, na Loja. 

Em corte transversal observa-se a relação da rampa com as “caixas”, cuja volumetria é revestida por 

um ripado de madeira.  

 
Figura 6.7 - Corte Longitudinal da Proposta Arquitetónica para a Nova Bilheteira. (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

Considera-se que as asnas de cobertura têm um elevado valor estrutural e estético que se 

pretende conservar neste novo ambiente, propondo-se por isso a sua manutenção. O projeto prevê o 

melhoramento térmico e acústico que se pretende fazer na cobertura de telha lusa por forma a garantir 

melhores condições de conservação das asnas e do conforto interior. 

A estrutura das caixas é feita em “Light Steel Framing” permitindo versatilidade na adaptação do espaço 

a usos futuros garantindo a reversibilidade da volumetria interior do espaço.  

As redes de especialidades, pretendem-se que sejam inseridas em calhas encastradas no 

pavimento, à exceção da conduta de extração dos AVAC que será o único elemento à vista, que se irá 

situar junto à cobertura na fachada Norte, impondo-se enquanto uma tecnologia necessária para a 

adaptação que o edifício vai receber para se inserir dentro dos parâmetros de qualidade da 

contemporaneidade. A insuflação de ar surge através de uma grelha de pavimento junto à fachada Sul. 

Quanto à iluminação, tira-se partido da asna para a suspender sobre o espaço. 
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Figura 6.8 - Corte Transversal BB’ da Proposta Arquitetónica para o Novo Espaço de Bilheteira.                       

(Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

 

Figura 6.9 - Corte Transversal CC’ da Proposta Arquitetónica para a Nova Bilheteira. 

(Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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6.2 ESPAÇO DE RESTAURAÇÃO E LOJA  

 

Figura 6.10- Planta do Espaço de Restauração e Loja (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

O espaço de Restauração e Loja, é uma adição e constitui uma oportunidade de atualização das 

infraestruturas de apoio ao visitante. Este espaço comercial localiza-se junto a um dos limites do 

complexo, funcionando como o ultimo elemento de contacto com o visitante antes de sair do Complexo 

Monumental do Paço.  

Programaticamente, classificam-se quatro espaços distintos, a Loja e o Espaços de 

Restauração, ambos em Open Space, um núcleo central compartimentado onde se localizam os 

espaços técnicos e as instalações sanitárias, e um espaço de esplanada ao ar-livre diretamente ligado 

à Cafetaria e com vista para o Horto.  

O espaço de Restauração, pretende oferecer aos visitantes um espaço de refeições qualificado 

para servir refeições durante a hora de almoço e funcionar como cafetaria, com capacidade para 80 

lugares sentados. A proposta inclui uma cozinha técnica com espaço de armazenamento, preparação 

de alimentos e empratamento que coincide com a zona de limpos, zona de sujos, e vestuário.  

O espaço de Loja incorpora uma zona de armazenamento, espaço expositivo dos produtos para 

venda (livros e souvenirs) e uma zona multiusos complementar onde podem ser feitos pequenos 

eventos de divulgação dos produtos tais como lançamentos de livros ou pequenos colóquios.  

As instalações sanitárias, organizam o núcleo de espaços técnicos central do edifício, com 

pequeno Páteo que permite introduzir luz e ventilação natural.  
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É de mencionar a existência de um corredor técnico, com acesso pela fachada Norte, por onde 

se faz o abastecimento dos produtos, encostado à parede de contenção do edifício e que atravessa 

toda a loja, sendo ocultado através de um jogo de cheio vazio, que se traduz num ripado em madeira.  

O edifício está semi-enterrado na fachada Oeste que não possui vãos, a Norte tem uma fachada 

quase cega onde se localiza a porta de acesso técnico para funcionários e abastecimento de produtos, 

a Este tem uma fachada de vidro com uma entrada para a Loja e outra para o Espaço de Restauração, 

a Sul a fachada também é de vidro e dá acesso à esplanada.  

A Este existe um muro e um portal quinhentista, que pretende funcionar como uma segunda 

fachada e possibilita a descoberta de um caminho de acesso ao Horto.  

Volumetricamente o edifício destaca-se como um paralelepípedo simples semi-enterrado,de 

cobertura plana acessível. A cobertura destaca-se ligeiramente das fachadas, permitindo 

sombreamento a Este, e a Sul, reduzindo o sobreaquecimento do vidro. A cobertura também se 

prolonga a Norte permitindo a criação de um espaço coberto de saída e transição entre o Complexo 

Monumental do Paço Ducal e o novo espaço público.  

A cobertura é constituída por uma laje simples em betão armado, coroada por platibanda e com 

as camadas impermeabilizantes decorrentes de um sistema de cobertura invertida acessível.  

Estruturalmente o edifício funciona como uma estrutura de betão armado, com uma parede de 

contenção do terreno a Oeste, onde se insere uma estrutura de pilar-viga em betão armado pré-

esforçado que suporta a cobertura. Entre pilares a largura da parede consegue ser aligeirada, podendo 

ser à mesma em betão ou em alvenaria. A viga deve ser dimensionada prevendo a altura necessária 

ao pré-esforço. O segundo apoio de cada viga é um pilar localizado junto a fachada de vidro. 

Estudaram-se duas opções estruturais de apoio desta viga pré esforçada:  A primeira opção era o 

conjunto de parede de betão armado continua – viga pré-esforçada – pilar; e a segunda opção foi a do 

pilar inserido em parede de contenção – viga pré-esforçada – pilar. Tendo-se optado pela segunda 

opção, para manter similaridade no tipo de apoios da viga e promover uma melhor flexibilidade na 

integração dos deslocamentos da estrutura.  

A parede de contenção é um caso de estudo especial que necessitou de uma maior atenção 

quanto à drenagem das águas do terreno, necessitando do auxilio de uma caleira de drenagem. Todos 

os pilares são interligados por um sistema de vigas que se cruzam em ambas as direções permitindo 

distribuir uniformemente os esforços.  

Quanto às fundações, é necessário uma sapata continua na parede de contenção, equilibrada 

por uma sapata única em cada pilar do lado oposto.  

 
Figura 6.11 - Corte longitudinal CC’ do Espaço de Restauração e loja (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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Figura 6.12 - Corte transversal FF’ do Espaço de Restauração e Loja (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

 

 

  

 
 

Figura 6.13 - Detalhes construtivos (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 
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7 CONCLUSÃO 

A proposta apresenta-se como um trabalho consolidado, consciente e informado que dá resposta 

à estratégia elaborada, ao programa e às necessidades do lugar, em concordância com os futuros 

planos da Câmara Municipal de Vila Viçosa e da Fundação Casa de Bragança no contexto turístico e 

económico da cidade.  

O novo Pólo Cultural de Vila Viçosa, assume-se como uma estrutura urbana delineando 

simultaneamente espaço privado e espaço público pertencente ao conjunto Monumental do Paço 

Ducal, como elemento estruturante da ligação entre o novo Parque Verde, o Paço Ducal e a Vila, 

eliminando os obstáculos e as descontinuidades.  

A construção dos novos edifícios do Pólo Cultural e a criação do novo Parque Verde Público, 

são uma mais-valia da qual toda a área envolvente beneficia. Promovendo este espaço na Vila, espera-

se que funcione como um pólo atrativo, satisfazendo as necessidades de diferentes públicos, desde 

turistas, cidadãos, entusiastas de cultura e da leitura/investigação e utilizadores do Teatro/Auditório.  

A organização de eventos neste Pólo Cultural funciona como forma de promoção da oferta 

cultural do Paço Ducal e consequentemente de Vila Viçosa, atraindo mais investimento e uma maior 

adesão turística e dos utilizadores deste tipo de equipamentos.  

Intervir sobre um território que por si só já é uma centralidade em Vila Viçosa, como o Conjunto 

Monumental do Paço Ducal é, sem dúvida, um desafio e um privilégio pelo potencial de transformação 

na relação entre o Paço e a Vila. 

Tanto a proposta, como o presente relatório, permitiram a compreensão da responsabilidade e 

significado do que é atuar numa área com uma influência tão abrangente, mostrando que não é só do 

edificado em si que se consegue qualidade urbana mas sim do espaço público gerado por ele. É 

importante reforçar a pertinência do tema, bem como o interesse que a área de intervenção representa 

para a realização deste exercício, uma vez que oferece a possibilidade de, através de um projeto 

académico, participar na reflexão de um problema arquitetónico e urbanístico atual. Espera-se que este 

projeto possa contribuir para questionar o futuro desta área em Vila Viçosa, como modo de visionar a 

sua reintegração na vivência urbana e que seja um contributo para os esforços aplicados na 

candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da Humanidade. 

Como desenvolvimento futuro do presente trabalho, sugere-se que o Pólo Criativo proposto no 

Masterplan para a Fábrica de São Paulo, fosse desenvolvido com mais detalhe, para que em conjunto 

com o Pólo Cultural desenvolvido na presente proposta, se conseguisse fundamentar uma estratégia 

ainda mais abrangente e dinamizadora de Vila Viçosa.  
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9 ANEXOS  

9.1 FIGURAS  

Anexo 1.1 – Fig. Figura 9.1 - A evolução do Projeto Urbano (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 

9.2 PAINÉIS EXPLICATIVOS DA PROPOSTA  

MASTERPLAN  
Anexo 2.1 – P01_Planta de Localização / Masterplan (1:2000) 

PROJETO URBANO 
Anexo 2.2 - P02_Planta de Implantação (1:500) 

Anexo 2.3 - P03_Planta de Implantação / Piso Térreo (1:500) 

Anexo 2.4 - P04_Perfis Longitudinais (1:500) 

Anexo 2.5 - P05_Proposta de Intervenção / Planta (1:200) 

Anexo 2.6 - P06_Proposta de Intervenção / Cortes (1:200) 

Anexo 2.7 - P07_Proposta de Intervenção / Cortes (1:200) 

PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO DE EXECUÇÃO 
Anexo 2.8 - P08_Edificado a Reabilitar – Picadeiro / Levantamento do Existente (1:100) 

Anexo 2.9 - P09_Edificado a Reabilitar – Picadeiro / Planta da Proposta (1:50 e 1:10) 

Anexo 2.10 - P10_Edificado a Reabilitar – Picadeiro / Cortes da Proposta (1:50) 

Anexo 2.11 - P11_Edificado Proposto – Espaço de Restauração e Loja /Planta  

da Proposta (1:100) 

Anexo 2.12 - P12_Edificado Proposto – Espaço de Restauração e Loja/ Cortes e Detalhes 

(1/100, 1/50, 1/20 E 1/10) 
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Figura 9.1 - A evolução do Projeto Urbano (Fonte: Imagem da Autora, 2017) 



\Users\anacatarinaantunes\Desktop\Projeto Final 2\VI_5_2ª Entrega Melhoria\Layouts\Logotipo_Assinatura A\IST_A_RGB_POS.jpg

LEGENDA GERAL:

a) Paço Ducal e Museu Armania
b) Museu dos Coches
c) Convento dos Agostinhos
d) Convento das Chagas
e) Casa Bento de Jesus Caraças
f) Tapada Real
g) Museu do Mármore
h) Santuário Nª Sra. Conceição
i) Museu da Caça e Arqueologia
j) Casa das Artes
k) Igreja e Convento da St.ª Cruz (Museu de Arte Sacra)
l) Igreja do Espirito Santo
m) Igreja de São Bartolomeu
n) Capela de S. João Baptista
o) Igreja N.ª Sra. da Lapa
p) Museu Agricola e Etnográfico
q) Fábrica de São Bento
r) Câmara Municipal de Vila Viçosa
s) Tribunal
t) Escola Secundária Hortência de Castro
u) Hotel do Mármore
v) Mercado Municipal
w) Centro de Saúde

Espaços VerdesEdifícios de valor patrimonial Edifícios de serviço público relevantes
Malha UrbanaEspaço público de intervençãoEdifícios propostaÁrea de intervenção

a)

t)

p)

n)

s)

m)

r)

l)

j)

i)

h)

v)

w)

q)

u)

k)

c)

d)

t)

t)

t)

LEGENDA PROPOSTA:

1) Espaço Cultural da Vila
2) Terreiro do Paço
3) Miradouro
4) Parque verde de recreio
5) Valorização da zona de entrada na Vila
6) Bolsa de estacionamento
7) Requalificação da Praça da República
8) Revitalização do Mercado e espaço publico envolvente
9) Reabilitação da fábrica de São Paulo como Pólo das

Artes Criativas
10) Bolsa de Estacionamento
11) Entrada do Parque

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

f)

g)

Borba / A8

11

11)

11)

EN 254
EN 255
A8

e)

0 20 50 100
N

Data:
17.07.2017

Desenho Nº:
01Docentes Responsáveis: Prof. António Barreiros FerreiraProf. António CostaProf. José Maria Lobo de CarvalhoNome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Masterplan

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSAEncontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/2000



400.0

404.5

398

401.0

400.5

400

395.0

396.0

404.5

401.0

404

396.5

397.0

398.0

401.5

402.0

398.5

402.5

406.5

399.5

406.5

410.0

404.9

401.5

401

400.8

CENTRO DA

VILA

Espaços Verdes

Calçada Branca Calcário 0,05m x 0,05m

LEGENDA:

1) Bilheteira

2) Espaço Interpretativo

3) Espaço Audiovisual

4) Exposições Temporárias

5) Arquivo e Exposição do Acervo Fotográfico

6) Jardim da Duquesa

7) Paço Ducal

8) Museu da Armaria, Exposição do Tesouro

e Exposição da Porcelana Chinesa

9) Exposição das Carruagens

10) Espaço de Restauração

11) Loja

12) Saída

13) Teatro/Auditório

14) Biblioteca

15) Mediateca

16) Parque de Estacionamento

17) Entrada do Parque Verde

18) Horto

1)

2)

4)

5)

6)

7)

9)

9)

9)

17)

13)

15)

10)

8)

12)

18)

14)

16)

BORBA

A6

Calçada Preta Basalto 0,15m x 0,15m

Edifícios Novos da Proposta

Edifícios a Reabilitar

ENTRADA DO

PARQUE VERDE

16)

Terreno Natural

D

B

B'

A'

A

P1

P1'

P2'

P2

D

D'

Data:

17.07.2017

Desenho Nº:

02

Docentes Responsáveis: Prof. António Barreiros Ferreira

Prof. António Salvador de Matos Ricardo da Costa

Prof. José Maria Lobo de Carvalho

Nome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2

CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSA

Encontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/500

0 5 10 30

N

C

C'

ACESSO AO

HORTO

3)

8)

9)

11)

Edifícios a Manter e Recuperar

Edifícios sem Intervenção

Terreiro do Paço



400.0

404.5

398

401.0

400.5

400.0

395.0

396.0

404.5

404

396.5

397.0

398.0

401.5

402.0

398.5

402.5

406.5

399.5

406.5

401.5

406.5

B

B'

A'

A

P1

P1'

P2'

P2

CENTRO DA

VILA

0 5 10 30

Espaços Verdes

Calçada Branca Calcário 0,05m x 0,05m

LEGENDA:

1) Bilheteira

2) Espaço Interpretativo

3) Espaço Audiovisual

4) Acesso ao Piso das Exposições Temporárias

5) Residência dos Antigos Funcionários

6) Acervo Fotográfico (Arquivo e Exposição)

7) Entrada para o Andar Nobre do Paço Ducal

8) Museu da Armaria, Exposição do Tesouro e

Exposição da Porcelana Chinesa

9) Exposição das Carruagens

10) Portal Quinhentista

11) Espaço de Restauração

12) Cozinha de Apoio

13) Instalações Sanitárias

14) Loja

15) Saída

16) Auditório

17) Biblioteca

18) Mediateca

19) Parque de estacionamento

20) Entrada para o Parque Verde Municipal

21) Jardim da Duquesa

22) Acesso ao Horto

23) Terreiro do Paço

1)

2)

4)

6)

21)

8)

20)

18)

9)

15)

17)

19)

BORBA

A8

Calçada Preta Basalto 0,15m x 0,15m

ENTRADA DO

PARQUE VERDE

Terreno Natural

Edifícios Desenvolvidos

D

D'

N

Data:

17.07.2017

Desenho Nº:

03

Docentes Responsáveis: Prof. António Barreiros Ferreira

Prof. AntónioSalvador de Matos Ricardo da Costa

Prof. José Maria Lobo de Carvalho

Nome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Piso Térreo

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2

CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSA

Encontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/500

C

C'

3)

5)

9)

9)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

16)

17)

7)

23)

22)





400.0

404.5

402

401.0

400.0

396.5

397.0

398.0

401.5

402.0

398.5

402.5

399.5

406.5

401.5

406.5

400.5

0 3 5 10

N

Data:

17.07.2017

Desenho Nº:

05

Docentes Responsáveis: Prof. António Barreiros Ferreira

Prof. António Salvador de Matos Ricardo da Costa

Prof. José Maria Lobo de Carvalho

Nome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Piso Térreo

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2

CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSA

Encontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/200

C

1)

9)

13)

14)

5)

5)

8)

Espaços Verdes

Calçada Branca Calcário 0,05 x 0,05m

LEGENDA:

1) Bilheteira

2) Museu dos Coches

3) Acesso ao Piso de Exposições temporárias

4) Espaço Interpretativo e Audiovisual para

Preparação da visita

5) Espaço de Restauração

6) Cozinha

7) Instalação Sanitária

8) Loja

9) Auditório

10) Arrumos

11) Bengaleiro

12) Foyer

13) Biblioteca

14) Acervo Fotográfico

Calçada Preta Basalto 0,15 x 0,15

Terreno Natural

Edifícios Desenvolvidos

7)

2)

2)

2)

2)

3)

4)

4)

4)

6)

7)

9)

7)

10)

11)

7)

C'

D'

D

E'

E

F

F'

B

B'

A

A'

12)

12)

11)



CORTE BB’ - ESPAÇO DE RESTAURAÇÃO E LOJA 
CORTE AA’ - RELAÇÃO COM O MURO

401,5403,0
404,9400,5 401,0401,2400,0399,5399,0 401,5401,0 404,9 406,5403,0 410,0

406,5 410,0402,5
402,5

404,9401,0401,2400,0398,0 RESTAURANTE E CAFETARIA I.S. + ARRUMOS LOJA ACESSO AO PARQUE TEATRO E AUDITÓRIOESPLANADA
NOVA RELAÇÃO COM O PORTALNOVAS PASSAGENS RELAÇÃO COM OS JARDINS ZONA DE SAÍDA5,566,011,60

11,60 21,3 22,5 22,0



Data:
17.07.2017Desenho Nº:
07Docentes Responsáveis: Prof. António Barreiros FerreiraProf. António CostaProf. José Maria Lobo de CarvalhoNome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Cortes

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSAEncontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/200

0 5 102

\Users\anacatarinaantunes\Desktop\Projeto Final 2\VI_5_2ª Entrega Melhoria\Layouts\Logotipo_Assinatura A\IST_A_RGB_POS.jpg

I.S. / Camarins Teatro/ Auditório Reggie I.S. Cafetaria

Esplanada Cafetaria / Restaurante Cozinha I.S. Loja Espaço Multiusos Saída do ComplexoPáteo I.S. I.S./ Camarins Elevador Escadas de EmergênciaCORTE CC' - Espaço de Restauração e Loja

CORTE DD' -  Teatro / Auditório



Alçado Sul

Alçado Norte

Alçado Oeste Alçado Este

399.50

400.24

402.30

402.99

404.35

407.18

398.50

404.35

407.18

403.41

402.34

400.90

399.50

400.88

402.88

398.50

404.35

405.50

407.18

404.35

407.18

403.23

402.81

400.09

399.88

401.00

399.50

399.65

398.50

401.50

Planta (401.15m)

Caixilharia metálica e Vidro Simples

Caixilharia metálica e Vidro Simples

Caixilharia metálica e Vidro Simples

Alvenaria de Pedra Mista

Asnas de Madeira

Cantaria de Pedra Calcária

LEGENDA:

A demolir

Existente

Data:

17.07.2017

Desenho Nº:

08

Docentes Responsáveis: Prof. António Barreiros Ferreira

Prof. António Salvador de Matos Ricardo da Costa

Prof. José Maria Lobo de Carvalho

Nome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132

EDIFICADO A REABILITAR -  PICADEIRO

Levantamento do Existente

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2

CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSA

Encontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/100

0 1 5

N

10



Detalhe das Paredes do I.S. - Light Steel Framing Structure

Planta da Proposta (401.15m)

A'

B' C'

A

Fundo de Madeira

Reguado de MadeiraPerfil Metálico em I
Data:
17.07.2017Desenho Nº:
09Docentes Responsáveis: Prof. António Manuel Barreiros FerreiraProf. António Salvador de Matos Ricardo da CostaProf. José Maria Lobo de CarvalhoNome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132EDIFICADO A REABILITAR - PICADEIRO

Planta da Proposta

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSAEncontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/50 e 1/10

Pladur

B C

Lã MineralPerfil Metálico em U
Montante de Light Steel Framingespaçados de 0,40 m

Legenda:

1) Entrada2) Bilheteira e Ponto de Informação Turistica3) Espaço de Arrumos e Apoio
4) Cacifos
5) Expositores dos Produtos da Loja6) Instalações Sanitárias7) I.S. dos Funcionários8) Saída e Inicio da Visita

2)

3)

1)

4)

5)

6)

7)

8)

Pavimento em Madeira

Pavimento Ceramico

401.5

400.0

400.0

N 0 2 51



Corte BB'

Corte AA'

Data:
17.07.2017

Desenho Nº:
10Docentes Responsáveis: Prof. António Manuel Barreiros FerreiraProf. António Salvador de Matos Ricardo da CostaProf. José Maria Lobo de CarvalhoNome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132EDIFICADO A REABILITAR - PICADEIRO

Cortes da Proposta

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSAEncontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/50

Alvenaria de Pedra Mista

Cantaria de Pedra CalcáriaCaixilharia Metálica e Vidro Simples com Gradeamento Metálico

Telha Lusa

Vigotas de Madeira Contraventadas

Asnas de Madeira

Forro de Madeira com Isolamento Térmico

Réguado de Madeira

Grelha Metálica 1m x 1m
Revestida com Vidro Resistente para Piso
de Acabamento Fosco/Translucido

Light Steel Structure

Guarda em Vidro

Cumiera da Telha Lusa

Vigotas de Madeira

Asnas de Madeira

Forro de Madeiracom Isolamento Térmico

Corte CC'

Vidro SimplesCaixilaria MetálicaGuarda Metálica
Alvenaria de Pedra Mista

Reboco e Pintura

Rampa Metálica
Guarda de Vidro

Vidro Simples
Caixilharia Original Recuperada

Espaço de Arrumos e Apoio à Bilheteira
Light Steel Structure

Tela Impermeabilizante

Escadas Metalicas Brancas

407.18

401.50

404.35

400.00

402.73



Arrumos

Arrumos

frios

quentes

Tratamento

de Sujos Bengaleiro

A=6.1m2

A=7.7m2

A=7.7m2

A=4.2m2

Vestiário

I.S.

Feminino

A=22.0m2

I.S.

Masculino

A=22.0m2

I.S.

Funcionários

A=3.3m2

I.S.

Deficientes

A=4.4m2

A=3.9m2

Arrumos

A=12.5m2

Preparação dos limpos

Confecção

Linha de Empratamento

Cozinha

A=55.1m2

Restaurante/

Bar

A=23.5m2

Sala de Refeições

60 lugares sentados - Restaurante

20 lugares sentados - Cafetaria

A=260.9m2

Esplanada

60 lugares sentados

A=179.2m2

Corredor de Serviço

11,55

22,50

15,55

1,2

22,0021,30

11,60

5,50

Loja

A=230.00m2

Espaço

Multiusos

F

0 0,5 1

400.5

400.0

401.0

1 2 3 4 5

401.0

400.0

401.0

Data:

17.07.2017

Desenho Nº:

11

Docentes Responsáveis: Prof. António Barreiros Ferreira

Prof. António Salvador de Matos Ricardo da Costa

Prof. José Maria Lobo de Carvalho

Nome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132

EDIFICADO PROPOSTO - ESPAÇO DE RESTAURAÇÃO E LOJA

Planta da Proposta à Cota 402,50m

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2

CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSA

Encontro entre Património e Paisagem

Escala:

1/100

2 3 5

N

400.8

6

1

2

3

4

Espaços Verdes

Calçada Branca Calcário 0,05 x 0,05 m

Terreno Natural

Mosaico Cerâmico

Pavimento Mármore Branco 

LEGENDA DE PAVIMENTOS:

F'

Acesso ao

Horto

Saída

C C'



Data:

17.07.2017

Desenho Nº:

12

Docentes Responsáveis: Prof. António Manuel Barreiros Ferreira

Prof. António Salvador de Matos Ricardo da Costa

Prof. José Maria Lobo de Carvalho

Nome: Ana Catarina da Silva Antunes                     Nº: 65132

EDIFICADO PROPOSTO - ESPAÇO DE RESTAURAÇÃO E LOJA

Cortes e detalhes

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Mestrado Integrado em Arquitetura - Projeto Final em Arquitetura 2

CONJUNTO MONUMENTAL DE VILA VIÇOSA

Encontro entre Património e Paisagem

Escala: 1/100,

1/50,1/20, 1/10

CORTE CC' -  Corte Longitudinal - Escala 1:100

CORTE FF' -  Corte Transversal _ Escala 1:50

Detalhes Construtivos _ Escala 1:20

13

12

21

20

19

15

16

17

18

25

24

23

22

11

02

09

08

03

04

05

06

07

01

10

30

29

28

27

38

37

35

36

31

32

39

34

26

33

Pormenor 1:

1) Dreno

2) Geomembrana Impermiabilizante

3) Muro de Contenção em Betão com Aditivo Hidrófogo

4) Painel de Isolamento Térmico

5) Caixa de Ar

6) Pano Simples de Alvenaria

7) Revestimento da Parede em Pedra

8) Caleira de drenagem de Águas

provenientes de Fenómenos de Capilaridade

9) Tubo de escoamento

10) Terreno bem compactado

11) Caixa de Brita

12) Caleira de drenagem de águas pluviais

13) Sapata de Betão

Pormenor 2:

15) Pavimento

16) Betonilha de Regularização

17) Laje de Betão Armado

18) Isolamento

19) Regularização

20) Caixa de Brita

21) Enrocamento

22) Pano de Alvenaria 0,11m

23) Poliestireno extrudido

24) Pano de Alvenaria 0,15m

25) Reboco e Pintura

Pormenor 3:

26) Enrocamento/Seixos

27) Roofmate

28) Tela de Impermeabilização

29) Camada de regularização (pendente 2%)

30) Laje de Betão Pré-Esforçada

31) Tecto Falso

32) Vidro Duplo

33) Calha de Iluminação

34) Espelho

Pormenor 4:

35) Capeamento Metálico

36) Platibanda de Betão

37) Tela de Impermeabilização

38) Ralo de Dreangem de Águas Pluviais

39) Fixadores de Tecto Falso
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Detalhes Platibanda _ Escala 1:10

Pormenor 1

Pormenor 2

Pormenor 3 Pormenor 4

Pormenor 1 Pormenor 2 Pormenor 3

Pormenor 4


