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01. Localização do território em estudo
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INTRODUÇÃO

ENQUADRAMENTO GERAL

O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projecto Final 

II, inserida no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto 

Superior Técnico. Tem como objectivo fazer uma reflexão sobre o projecto realizado 

no lectivo de 2016\2017, destacando a estratégia e as opções tomadas através do 

desenho da proposta.

PROJECTO FINAL  -  CONTEXTO E PROGRAMA

O projecto surge na continuidade do trabalho desenvolvido no âmbito da unidade 

curricular Projecto Final I. Através deste projecto, desenvolvido por grupos de três 

elementos, pretendia-se desenvolver conhecimentos teóricos e competências 

básicas necessárias para a elaboração de um novo plano urbano para Vila Viçosa. 

Após uma leitura do território e dos elementos que o conformam, a proposta tinha 

como objectivo reestruturar a zona através de novas intervenções e transformações.

Na unidade curricular Projecto Final II, foi aprofundado, individualmente, o 

trabalho realizado no Projecto Final I. Através de uma contínua investigação 

contextual e conceptual, procurou-se sustentar as opções anteriormente tomadas, 

desenvolvendo o projecto numa zona específica da área de estudo. 
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OBJECTO DE ESTUDO

Como tema em estudo no ano lectivo 2016/2017, o Projecto Final incidia sobre 

o Conjunto Monumental do Paço Ducal de Vila Viçosa. Esta área de estudo foi 

selecionada em articulação com a Câmara Municipal de Vila Viçosa e com a 

Fundação da Casa de Bragança, procurando simultaneamente dar resposta a um 

programa com relevância para as atuais dinâmicas da cidade e contribuir para 

a sua candidatura, enquanto conjunto, à classificação de Património Mundial da 

Humanidade pela UNESCO.

A conservação integrada de um conjunto patrimonial no contexto da cidade 

histórica, como o constituído em Vila Viçosa, coloca questões no sentido de 

repensar o património e o seu papel como testemunho de valor cultural, mas 

também enquanto mais-valia à valorização e dinamização da comunidade onde 

se insere. Assim, surge a necessidade de pensar no conjunto, não apenas por si 

só, mas como parte integrante de uma escala territorial mais alargada, tendo em 

conta que este se insere no tecido urbano consolidado  da vila. Para além disso, 

a crescente importância do turismo nesta zona do país, potencia a articulação 

da proposta com a actividade turística e com o dinamismo contemporâneo das 

atividades culturais.

Desta forma, um dos objectivos centrais do trabalho é o desenvolvimento de uma 

solução projectual que permita uma restruturação urbana, através da reutilização 

de áreas e de edifícios devolutos, dando resposta às novas exigências e metas 

de sustentabilidade, podendo posteriormente ser discutida e apresentada às 

entidades anteriormente referidas.

ABORDAGEM

O desenvolvimento da vila, aos longos dos anos, desde a sua fundação até ao 

modelo de cidade actual, foi acompanhado por um crescimento ao nível social, 

económico e político. O valor arquitectónico e patrimonial, o programa museográfico, 

a indústria de extração de mármore, a gastronomia e a presença de um conjunto 

de estruturas verdes - jardins, matas e áreas agrícolas - assumem uma particular 

relevância na cidade.

Desta forma, é desenvolvido um projecto de intervenção urbana, que aborda a 

relação entre os diferentes pontos de interesse do território, através de novas 

soluções de continuidade de espaços, tendo sido apenas aprofundada uma 

das áreas no projecto arquitectónico. Neste caso, optou-se pela intervenção no 

Mosteiro de São Paulo/ Mosteiro de Nossa Senhora do Amparo ou Fábrica de 

São Paulo, onde é proposta uma intervenção de reabilitação e reorganização do 

espaço urbano. 

A escassez de espaços de estada e de actividades atractivas em algumas zonas 

da vila, em contraponto com os epicentros turísticos da região, despoleta uma clara 

divisão territorial. Deste modo, importa considerar a presença de barreiras físicas, 

nomeadamente, muros, declives ou descontinuidades de pavimento, bem como 

a ausência de espaços verdes, que enfatizam esta separação. Tendo em conta 

que o contacto entre o turista e o local é imprescindível para o desenvolvimento 

harmonioso do território, pretende-se criar novos espaços de encontro, que 

valorizem percursos pedonais e que sejam capazes de atrair a população residente 

e visitantes. Nesse sentido, o projecto arquitectónico tem como objectivo a criação 

de um equipamento de apoio à juventude e aos artistas locais, um espaço cultural 

e de lazer e o local de pernoita para visitantes.

Assim, a abordagem adoptada foi ao encontro de novos modos de articulação 

entre as estruturas construídas e os novos usos, promovendo um redesenho da 

cidade capaz de dinamizar e transformar o território em estudo. 



ESTRUTURA

O presente relatório encontra-se estruturado em três partes, associadas a cada 

uma das fases do processo metodológico do projecto.

01 — O Lugar 

Neste capítulo descreve-se de forma detalhada a área de intervenção, com base 

em várias análises do território que constituem o ponto de partida para definir as 

suas potencialidades e fragilidades, assim como os elementos que o caracterizam. 

São desenvolvidas diferentes caracterizações relacionadas com o território e o seu 

processo de formação e evolução, bem como com a mobilidade e acessibilidade, 

estrutura edificada e usos.

02 — O Projecto 

No terceiro capítulo é descrito e justificado o processo de conceção do projeto 

urbano, com recurso a esquemas, desenhos e textos.

03 — O Projecto Arquitectónico 

Com base nos princípios definidos nos capítulos antecedentes, este capítulo 

apresenta, explica e clarifica as opções projectuais tomadas no decorrer do 

projeto de arquitetura do Mosteiro de Nossa Senhora do Amparo. É composto 

por um enquadramento teórico e, para além disso, foca-se na relevância da pré-

existência, da história e das características espaciais da envolvente próxima, como 

fundamento da proposta de intervenção.

METODOLOGIA

No trabalho desenvolvido na disciplina de Projecto Final I e II, optou-se por uma 

abordagem de análise, compreensão e resolução das problemáticas existentes 

no território em estudo, através de uma perspectiva de aproximação à prática 

profissional. 

Numa fase de análise, fez-se a caracterização histórica e morfológica do local. 

Num trabalho colectivo, foram identificadas as problemáticas, disfunções e 

potencialidades, permitindo um conhecimento global da região. Esta análise foi 

fundamental para compreender os elementos estruturantes do lugar que servem de 

base para a formulação da intervenção urbana e arquitectónica.

Envolvendo o recurso a escalas complementares, de maior ou menor abrangência, 

foi adoptada uma metodologia que permitiu desenvolver uma estratégia de 

intervenção executada em duas fases, uma de carácter urbano e outra à escala 

do edificado.

5
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O LUGAR1

1.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL

O território em estudo – Vila Viçosa, também conhecida como “vila-museu” (Nuno 

Portas, 2007) – faz parte da região do Alentejo, distrito de Évora, localizado 

no interior do país, próximo da fronteira com Espanha. São as expressões 

patrimoniais, históricas, artísticas e culturais, que fazem a vila de hoje surgir 

como um local de permanência e passagem de turistas. Nesse sentido, a 

evolução das redes viárias e dos transportes públicos, permitiu que um acesso 

mais rápido e fácil às grandes metrópoles (Lisboa, Badajoz)

Apesar de estar rodeada de cidades, como Estremoz, Elvas e Évora, que 

atraem os mais diversos visitantes através da sua história, cultura, gastronomia 

e indústria, Vila Viçosa é vista como “uma terra singular”. Composta por mais de 

oito mil habitantes e com cinco freguesias, o seu conselho ocupa uma área com 

mais de cento e noventa mil quilómetros quadrados, sendo limitado a norte pelo 

concelho de Elvas (distrito de Portalegre), a oeste por Borba e Redondo e a Sul 

e a leste por Alandroal. Somente com uma distância de 4 km, a ligação à vila 

de Borba é inevitável. Para além da proximidade física, existem vários fatores 

que as ligam, tal como, a linha ferroviária, a gastronomia, o vinho, o artesanato, 

e as suas histórias. É através da estrada nacional 255, rodeada de crateras 

profundas de onde é feita a extração e transformação da pedra mármore, que 

se faz o percurso entre os dois locais, originando uma paisagem única. 

Com um solo fértil e um subsolo rico em mármores, Vila Viçosa tem no sector 

das rochas ornamentais, o seu principal suporte da economia local. No entanto, 

predominam as actividades ligadas ao sector terciário, logo seguidas do 

secundário e primário. Com a morfologia marcada por um relevo relativamente 

suave, o cultivo de cereais para grão, prados temporários e permanentes, olival 

e poiso estão presentes na agricultura, contudo, a azeitona é o produto agrícola 

principal do concelho. 

Porém, a simbiose entre o património cultural e o turismo atinge também uma 

importância extrema, que permite definir novos caminhos no desenvolvimento 

do território. 

02. Fotografia da Fachada da 
Igreja dos Agostinhos
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Vila Viçosa é uma terra singular, mesmo no contexto das cidades e vilas do Sul 

do país. Singular pela sua forma, mas, especialmente, pela sua formação: da 

Callipole ao núcleo medieval, deste ao salto moderno renascentista e à reforma 

do Estado Novo e, finalmente, à nova expansão dos últimos trinta anos (Nuno 

Portas, 2007)

Segundo Joaquim Espanca, Vila Viçosa terá tido a sua origem num aglomerado 

mouro, situado junto ao actual Rossio de São Paulo. Contudo, foi na segunda 

metade do século XIII e nas primeiras décadas do século XIV, após a 

reconquista cristã, que ocorreu a reorganização económica e militar do reino, 

dando início à primeira fase de desenvolvimento da vila. No reinado de D. 

Dinis, em finais do século XIII, num morro limitado por duas ribeiras, é feita 

a construção do castelo e a implantação do núcleo urbano cristão, com uma 

lógica de ocupação do lote baseada na hierarquização urbana. Concebido 

por meio de um padrão geométrico e rodeado por uma cintura de muralhas, o 

núcleo urbano era composto por um conjunto de oito quarteirões, um castelo 

no extremo e uma pequena praça no centro, onde se situava a Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição. Fora do núcleo muralhado, situava-se o Convento dos 

Agostinhos e a Estacada, que constituía o rossio da vila.

Entre o final do século XIV e o início do século XV, a vila desenvolve o primeiro 

arrabalde extramuros. A localidade desenvolve-se no eixo da estrada Estremoz-

Alandroal, que acaba por determinar a direcção do crescimento da vila. Nesta 

malha urbana, o processo de estruturação de quarteirões e hierarquia de ruas é 

idêntico à construção intramuros, e como tal, é constituído por uma rua central 

e duas laterias na mesma direção, e uma rua transversal que marca o eixo de 

simetria. Apesar de ter sido iniciada de um modo não planeado, no final, a 

forma urbana obtida é caracterizada pela regularidade dos seus traçados. 

A construção da moderna Vila Viçosa tem lugar no início do século XVI, após a 

Restauração da Casa de Bragança. O primeiro sinal é dado em 1502, quando 

D. Jaime decide mudar-se da aldeia encastelada para a sua casa de campo, 

situada junto ao Convento dos Agostinhos, o que irá dar origem ao núcleo inicial 

do novo palácio. A expansão da vila é levada a cabo a partir de 1532, através da 

deslocação de numerosas famílias da nobreza, a multiplicação dos conventos 

e outros equipamentos, bem como ao crescente poder da Casa de Bragança. 

Abandonadas as referências medievais e a ideia de intervenção gradual, 

o desenvolvimento da vila passa a ser um processo planeado, com base 

numa organização como um todo, e na noção de regularidade, conceitos 

frequentemente presentes no urbanismo renascentista.

1.2. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA

05. Planta esquemática da expansão urbana 
em finais do século XV

04. Planta esquemática do desenvolvimento 
do arrabalde extramuros 

03. Planta esquemática da formulação 
medieval

9

06. Planta esquemática do desenvolvimento 
urbano quinhentista, segunda metade do 
século XVI

07. Planta esquemática da renovação do 
Estado Novo em Vila Viçosa, em meados do 
século XX

08. Planta esquemática da extensão pós-1974, 
na segunda metade do século XX
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Este Plano urbano traduz-se em três intervenções. Numa primeira fase é 

construído o palácio e o Terreiro do Paço anexo; na segunda, é planeada e 

concebida a nova extensão, que se desenvolve na continuidade do arrabalde; 

e por último, a transformação do antigo rossio na nova praça urbana.

A nova expansão responde aos modernos requisitos de ordenamento do 

território, mas com a capacidade de se moldar às preexistências e às condições 

físicas do lugar, que se procuravam manter ou enfatizar. Era constituída por 

três quarteirões de forma retangular, orientados segundo a direção dominante 

do traçado, em que a largura das ruas e o seu dimensionamento variavam 

consoante as dimensões dos lotes. Entre ruas rectas e quarteirões, foram 

definidas zonas de vazio, que conformam as praças ou os terreiros, onde eram 

inseridas as igrejas, conventos, município, misericórdia ou cadeia, de modo a 

serem integrados na malha urbana.

A estruturação e a consolidação da nova praça principal da vila foi uma 

intervenção importante da nova expansão urbana. No entanto, o processo de 

transformação do antigo rossio em praça contou com a implantação de alguns 

equipamentos como a Misericórdia, em 1540, o Colégio dos Jesuíta, em 1604, 

a nova igreja de São Bartolomeu, em 1635, ou a nova Casa da Câmara, em 

1757, para que este fosse reconhecido como o novo centro formal, simbólico e 

funcional da vila. Como consequência, esta nova fase vai definir um novo rossio 

– Rossio de São Paulo, hoje transformado no Largo D. João IV – adequado à 

dimensão da vila e situado a sudeste da nova expansão quinhentista.

A construção ou reconstrução dos sistemas de fortificação fez parte da grande 

área de intervenção do urbanismo renascentista. A primeira reformulação 

defensiva decorreu no início do século XVI, onde foi substituído o castelo pela 

Fortaleza nova e demolidos os edifícios adjacentes à antiga muralha. Apesar de 

não terem sido introduzidas alterações na lógica da estrutura urbana, esta nova 

configuração impediu o crescimento da vila.

No entanto, no contexto da Guerra da Restauração (sec. XVII), o sistema de 

defesa do país propôs uma nova restruturação defensiva dos centros urbanos 

situados junto á fronteira, particularmente no Alentejo.

Com a reformulação do perímetro defensivo, a estrutura urbana da vila foi 

alterada, o que implicou novas demolições. A sua restruturação obrigou à 

deslocação de funções urbanas situadas junto à antiga muralha, para a zona 

de expansão quinhentista, reforçando assim a centralidade desta zona.

Até ao século XX, o crescimento de Vila Viçosa desenvolveu-se em várias 

fases, tendo, no entanto, por base uma lógica global para todo o conjunto 

urbano. Porém, as intervenções dos anos quarenta tiveram como intenção a 

reorganização do centro histórico, e não o seu crescimento.

As intervenções dos anos quarenta do século XX, feitas durante a época do 

Estado Novo, procuraram redirecionar a malha urbana através de um novo 

eixo de simetria, que levou á demolição de um conjunto de quarteirões entre 

a Praça da República, antiga Praça Nova, e o castelo. A antiga Praça Nova 

foi transformada numa alameda, não só para duplicar a área, como para dar 

visibilidade aos monumentos.

Como consequência da intervenção, a Praça da República passou a ser 

vista, não como praça, mas sim como um eixo de reorganização da vila, e 

consequentemente, o antigo Rossio de São Paulo, hoje Largo D. João IV, 

passou a ser um espaço menos nobre, e pouco estruturado. O desequilíbrio da 

estrutura urbana deve-se à relação perdida entre o Terreiro do Paço e a Praça 

da República. Manuel Teixeira defende que “uma intervenção muito necessária 

seria a reestruturação urbana e arquitectónica do Largo D. João IV com a dignidade 

exigida para se tornar um efectivo contraponto ao Terreiro do Paço. Só assim Vila 

Viçosa poderia readquirir o seu equilíbrio perdido, contribuindo-se desta forma para 

uma melhor legibilidade da sua estrutura” (2007).

09.  Planta Actual de Vila Viçosa

2
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1.3. CARACTERIZAÇÃO URBANA

De um modo mais ou menos regular, a construção do edificado que configura a 

zona urbana de Vila Viçosa foi desenvolvida como consequência dos diferentes 

programas e dos processos de fundação, expansão ou de transformação dos 

aglomerados.

Desta forma, é possível identificar duas posições distintas dos processos de 

planeamento e desenvolvimento de Vila Viçosa. Por um lado, várias intervenções 

seguem a mesma direcção e lógica, apesar destas intervenções serem de 

épocas distintas. A malha medieval extramuros e a quinhentista são exemplo 

claro disso, sendo que mantiveram a orientação das vias longitudinais. Por outro 

lado, tal como referido anteriormente, houve intervenções que contradisseram 

lógicas existentes ou inauguraram novas lógicas de organização.

Até ao século XX, o quarteirão fechado era a construção predominante, o que 

permitiu obter efeitos de continuidade e homogeneidade arquitectónica. É 

disso exemplo o centro histórico de Vila Viçosa, referente à primeira extensão 

extramuros e à expansão quinhentista. Porém, em meados do século XX, a 

crescente procura pela moradia isolada ou germinada originou a construção 

dos bairros a sul da vila, do lado oposto ao Paço Ducal.

De um modo geral, e com uma malha mais ou menos regular, a estrutura 

edificada caracteriza-se por edifícios habitacionais, culturais, religiosos, e de 

serviços.

TRAÇADO URBANO

10. Esquema de Cheios e Vazios

USOS

Em Vila Viçosa, o edificado é classificado em oito categorias: edifício residencial, 

comercial, misto (residencial e comercial), cultural, religioso, educativo, 

desportivo e turístico. Ao observarmos a Figura 12, constata-se que há uma 

predominância de edifícios de habitação no lado sul da vila, assim como a 

ausência de equipamentos comerciais, religiosos e turísticos, localizados 

apenas no lado oposto.

A Praça da República é dos pontos fulcrais da malha urbana. A existência de 

elementos significantes e de edificado com usos diversos, tal como a articulação 

com uma das vias principais, faz com este espaço tenha um maior fluxo de 

pessoas e veículos. No entanto, encontramos no território uma multiplicidade 

de praças destinadas a fins distintos. O Terreiro do Paço e o Rossio, atual Largo 

D. João IV, são também espaços urbanos com propriedades distintas, tendo 

em conta a sua morfologia, a sua posição na malha urbana, o seu processo de 

desenvolvimento e as suas funções.

O Terreiro do Paço, anexo ao Paço Ducal, está localizado numa zona de usos 

maioritariamente turísticos, enquanto que o Rossio faz a transição entre o centro 

histórico, onde há maior variedade de usos, e a zona habitacional da vila. Os 

espaços educativos e desportivos concentram-se apenas numa extremidade 

da vila, entre os jardins do Palácio e um dos limites do Rossio.

Se observarmos mais em detalhe, percebemos que, nesta análise, vale a 

pena destacar alguns pontos marcantes localizados em sítios estratégicos 

de articulação de eixos estruturantes ou de malhas urbanas. De carácter 

religioso e histórico, destaca-se o Palácio Ducal, o Castelo, a Igreja e Mosteiro 

dos Agostinhos, a Igreja de São Bartolomeu, e o Convento das Chagas e o 

Miradouro. O Mercado, a antiga fábrica da S0FAL, a escola secundária e a 

estação ferroviária, apesar dos diferentes usos, são ambos locais que tiveram 

ou ainda têm importância na vida da comunidade local.

No que diz respeito à caracterização dos espaços verdes, tendo em conta os 

limites do perímetro urbano, estes são predominantes junto ao Castelo e ao 

Palácio Ducal, zonas maioritariamente turísticas. No entanto, existem exemplos 

de espaços de menor dimensão na restante vila, como por exemplo, no antigo 

Rossio e na área desportiva.

Nos espaços verdes existentes são plantadas árvores características da região 

do Alentejo, e que estão associadas a diferentes usos. Relacionadas com o 

sector produtivo destacam-se o sobreiro e a oliveira; nos espaços de lazer 

predominam os eucaliptos e os plátanos, enquanto que ao longo das vias, 

jardins e espaços públicos, existem maioritariamente ciprestes.
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11. Fotografias dos Pontos Marcantes

(1) Igreja e Mosteiro dos Agostinhos, (2) Castelo,  (3) Antiga Fábrica da SOFAL, 
(4) Escola Secundária de Vila Viçosa, (5) Palácio Ducal, (6) Mercado Municipal de Vila Viçosa

15

Palácio Ducal Escolas Básica 
e Secundária

Igreja e Mosteiro 
das Chagas

Igreja e Mosteiro 
dos Agostinhos Castelo

Miradouro Antiga Fábrica 
da SOFAL

Igreja de São 
Bartolomeu Mercado

Estação de 
Caminho de Ferro

Religioso
Turístico

Comercial
Habitacional

Misto

Histórico e Cultural
Educacional
Espaços Verdes

13. Esquema dos Pontos Marcantes

12. Esquema dos Usos do Solo
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MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Uma das características da cidade portuguesa, é o respeito pela hierarquização 

do sistema de vias, em que “as primeiras são ruas de toda a vila, e as segundas 

são ruas do bairro a que pertencem”. (Manuel C. Teixeira, 2007)

As vias hierarquicamente mais relevantes destacam-se pela proximidade com 

as principais funções da vila, pela sua relação com os outros componentes 

da malha urbana, pela sua arquitetura e perfil, e pelo facto de terem como 

referência edifícios ou elementos urbanos.

Encontramos em Vila Viçosa ruas principais e secundárias, sendo que as 

principais são de acesso rápido e de distribuição. Enquanto que as vias principais 

são longas e mantêm uma ligação direta com monumentos, edifícios, espaços 

urbanos significantes e principais entradas da vila, as vias secundárias são mais 

curtas e não se relacionam com nenhum elemento particularmente significativo, 

contribuindo para a sensação de encerramento e de domesticidade. Podemos 

considerar que a vila tem 3 estradas principais de acesso rápido: a estrada 

que faz a ligação a Borba, conhecida como a entrada Real pelo Palácio Ducal; 

a estrada que faz a ligação com Elvas e que se situa junto ao Castelo, e por 

último a estrada que faz a ligação com a estrada nacional, antiga estrada de 

Évora. As vias de distribuição são ramificações das principais e por isso, de 

menor dimensão e, como o próprio nome indica, responsáveis pela distribuição 

pelas principais zonas da vila. Por fim, encontram-se as ruas secundárias que 

permitem a ligação dos espaços no interior dos bairros e, na maior parte dos 

casos, têm apenas um sentido.
14. Fotografias das Ruas Principais

(1) Praça da República, (2) Estrada Nacional, (3) Avenida Duques de Bragança

1

2 3

17

Acesso a vila

Via Principal

Via Princiapal de distribuição

Via Secundária

Estrada 
Nacional

Avenida Duques 
de Bragança

Praça da 
República

BENCATELBORBA

ELVAS

16. Fotografia da vista aérea de Vila Viçosa

15. Esquema de Hiérarquia de Vias
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PROJECTO URBANO2

17. Fotografia do acesso à mata 
do Palácio Ducal, apartir do seus 
jardins

2.1. A PROPOSTA

O plano urbano proposto desenvolve-se a partir da integração dos diferentes 

pontos fulcrais da vila. Assim, pretende-se criar um espaço público continuo e 

promover a mobilidade pedonal, através da reabilitação e reestruturação das 

vias e dos diversos espaços que compõem a malha urbana, concebendo assim 

espaços destinados ao turista e ao local. 

Se por norma “os espaços urbanos são aquilo que fundamentalmente identifica 

uma cidade e lhe dá personalidade” (Manuel C. Teixeira, 2007), Vila Viçosa é um 

exemplo da valorização da arquitectura em detrimento dos traçados urbanos. 

Sendo alguns edifícios uma parte importante do seu património, estes devem 

ser evidenciados e valorizados, assegurando a continuidade das lógicas que 

estiveram na estruturação da vila.

A estratégia urbana passa não só por consolidar os três espaços urbanos 

primordiais - o Terreiro do Paço, a Praça da República e o Rossio, actual Largo 

D. João IV - como também pela criação de novos espaços, seja através da 

reutilização de espaços e edifícios existentes, seja através de novos edifícios 

complementares às estruturas já edificadas. Contudo, a proposta abrange 

também a zona desportiva e escolar, bem como os jardins do palácio, formando 

assim um anel em torno do centro da vila. As intervenções feitas nas diferentes 

zonas da vila não devem ser consideradas isoladamente, mas sim integradas 

numa conceção global de todo o conjunto urbano.

A proposta procura adaptar-se às condições físicas do território, às pré-

existências construídas, às direções do edificado e a outros elementos da malha 

urbana que se pretendem manter ou valorizar. Deste modo, é a articulação 

entre o cheio e o vazio que define o desenho dos espaços públicos. São disso 

exemplo, o Palácio, o Castelo, o Mercado e o Antigo Mosteiro de São Paulo, 

que integram as suas frentes em cada um dos espaços urbanos referidos e 

funcionam como pontos marcantes, que geram direções e espaços de potencial 

intervenção. Para além destes, existem outros pontos relevantes que também 

determinam os percursos e a hierarquia dos lugares. No entanto, é a inserção de 

espaços verdes na cidade que vai definir, não só a ligação e a continuação entre 

os locais, como proporcionar diferentes vivências em cada um destes.

A nível programático, a proposta é desenvolvida em torno do programa 

museográfico e de atividades culturais e cívicas, que contribuem para o 

desenvolvimento harmonioso do território onde se insere. Estes espaços são 

integrados em diferentes pontos da vila para que seja contrariada a divisão que 
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se vive actualmente entre a zona predominantemente turística e os espaços mais 

direccionados para os locais. Proporciona-se assim espaços de encontro entre 

os visitantes e os locais.

Sendo o Conjunto Monumental do Palácio Ducal o principal edificado da vila, 

pelo seu valor paisagístico, urbano e arquitectónico, este também tem algumas 

limitações ao nível espacial, não proporcionando espaços de estada necessários 

para promover atividades capazes de atrair os locais. Assim sendo, parte do 

projecto urbano passa pela restruturação da dinâmica do palácio, dos seus 

jardins e das áreas agrícolas envolventes, através da reabilitação do edificado 

existente anexo ao palácio e da criação de um novo espaço aberto ao público. 

A restruturação do conjunto monumental começa por definir três entradas. Uma 

delas é feita através da Avenida Duque de Bragança, na qual é construído um 

parque de estacionamento  que permite ter acesso ao principal espaço de 

recepção e distribuição de visitantes. A praça é limitada de frente pelo topo de 

dois edifícios e lateralmente, pela fachada de quatro. As funções de bilheteira 

e recepção dos visitantes ao programa museográfico presente no Palácio, o 

arquivo da Fundação Casa de Bragança e a zona de restauração são adaptadas 

ao edificado que fica de ambos os lados da entrada, enquanto que nos outros 

dois espaços é feita a reabilitação para serem utilizados como museu dos 

coches. 

O percurso feito desde a praça, passando pelo edificado do museu dos coches, 

culmina num espaço central limitado por edifícios e muros. Trata-se de uma praça 

de convívio, um lugar público, que é definido pela interseção das diferentes 

entradas. Uma das vias faz a ligação com a zona habitacional, construída à 

esquerda do palácio, e a outra faz a ligação com a frente das escolas. Pretende-

se que este seja um espaço gerador de uma nova dinâmica social, oferecendo 

lugares e vivências capazes de atrair o turista e o visitante, proporcionado o 

encontro entre estes. Propõe-se, assim, à direita da praça, a reabilitação de 

um edificado para uma zona de cafetaria e bar, anexo ao anfiteatro exterior. 

São também criados percursos entre as áreas de mata e agrícola, permitindo 

que toda a população usufrua dos espaços exteriores do Palácio. Sendo este 

um espaço delicado e de uma morfologia própria, continua limitado por muros, 

sendo apenas acessível pelas entradas criadas.

Em continuidade com a programática desenvolvida na zona do Palácio Ducal, 

desenvolve-se, no lado oposto da vila, uma proposta destinada às actividades 

culturais, artísticas e de lazer. O desenho do traçado urbano do Rossio surge 

do contraste entre o cheio e o vazio, originado pelo desfasamento das ruas e 

a interseção destas com o espaço. Como resultado, destacam-se três vazios 

presentes nesta zona, cada um deles relacionado com monumentos marcantes 

como o Mercado Municipal ou a Antiga Fábrica / Mosteiro de São Paulo.

O Mercado Municipal, apesar de ser uma construção recente, tem um simbolismo 

relevante enquanto espaço cultural e de encontro e convívio entre pessoas. Um 

dos vazios urbanos proposto relaciona-se com este lugar, devido não só às 

suas características enquanto mercado, como também pela ligação directa que 

mantém com o Terreiro do Paço através da Praça da República, atravessando 

umas das ruas principais de Vila Viçosa - Rua Florbela Espanca. Este é definido 

pela frente do edificado, pelo novo espaço verde e pelo estacionamento.

A Antiga Fábrica / Mosteiro de São Paulo é o principal foco desta proposta, 

tendo em conta a sua escala, arquitetura e história em Vila Viçosa. No interior 

do espaço propõe-se um projecto de reabilitação e de construção de novos 

edifícios para a criação de um centro cultural. Trata-se de um lugar público, 

que é composto por um museu, um auditório, uma biblioteca, espaços para 

as actividades relacionadas com a música e dança, ateliers para artistas 

locais, residências e restauração. Deste modo, este centro cultural tem como 

objectivo criar um espaço potenciador de actividades diversas, capaz de atrair 

a população local e os visitantes. Este projecto será desenvolvido e explorado 

em detalhe no capítulo 4 do presente relatório. 

Este novo edificado da vila cria um novo espaço urbano limitado pelo percurso 

central que atravessa o parque e, lateralmente, pelos espaços verdes. 

Na continuação do percurso central do parque surge o último vazio do Rossio. 

Este é definido pelo Campo da Justiça, a Capela de São João Baptista da 

Carrasqueira e o Campo Desportivo da vila. No entanto, não funciona apenas 

como lugar de intersecção entre o parque e a zona desportiva, mas também, 

ocasionalmente, como parque de feiras.

A ligação entre os diferentes espaços é enfatizada com a continuidade de 

pavimento, que gera uma série de percursos de diversos níveis hierarquicos. 

Contudo, a vegetação é o elemento chave de conexão e transição entre os 

vários locais. O percurso desenhado no parque é prolongado para o interior da 

área desportiva, atravessando os campos e passando em frentes às escolas, até 

interseptar a entrada para os jardins do Palácio. Este traçado permite formular 

um espaço público continuo e promover a mobilidade pedonal entre os diversos 

pontos da vila. 

A Praça da República surge no centro da vila como um lugar que é interseptado 

pelos percursos e direcções, originando assim a sua restruturação. Propõe-se 

assim a criação de um único espaço que se estende ao longo da avenida e que 

faz a conexão com as ruas existentes. Com vista sobre o Castelo, o redesenho da 

praça vem valorizá-la como espaço urbano, assim como, os percursos pedonais 

e as zonas de restauração existentes nos edifícios que o servem. 
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18. Masterplan

Construção Existente

Construção Nova ou Reabilitada 

Espaços Verdes

Para conseguir a integração entre os diferentes espaços houve a necessidade 

de restruturar as vias de forma a criar uma maior permeabilidade entre estes. 

O primeiro passo consistiu na clarificação da hierarquia das vias existentes, e 

como resultado, surgiu a restruturação da circular que permite tirar o trânsito 

de pesados do interior da vila e garantir um acesso facilitado à zona industrial 

e às pedreiras. 

Actualmente, Vila Viçosa é composta por três acessos principais: a estrada que 

faz a ligação com Elvas, a que dá acesso à estrada nacional e a que vai na 

direcção de Borba. Esta última é vista como a principal tendo em conta a sua 

escala e a proximidade à zona de maior interesse turístico (Palácio Ducal e 

Castelo), o que vai contra a própria dinâmica da vila. Assim, com o intuito de 

reorganizar o território e retomar os princípios quinhentista do desenho urbano, 

assume-se o acesso à Praça da República como o novo eixo principal da vila, 

tendo em conta a sua centralidade, a relação com os outros componentes da 

malha urbana e a localização nele das funções principais da vila. Para tal, foram 

criadas novas vias e restruturadas as existentes através do aumento do passeio 

e da redução da faixa do automóvel, de modo a privilegiar o peão e a diminuir 

o impacto do carro na via pública. 

Sendo assim, e tendo em vista a harmonização do centro de Vila Viçosa, este 

passa a ser contornado por vias que garantem o acesso aos pontos fulcrais, 

que por sua vez estão associadas aos espaços urbanos. É também através 

destas vias que é feito o acesso ao interior dos bairros, e a ligação com o eixo 

central da vila. Uma vez que o carro é um impeditivo para gerar a ligação e os 

percursos entre os locais, é proposta a criação de parques de estacionamento 

e de zonas de recolha de bicicletas nesses mesmos espaços, impedindo assim 

o acesso do automóvel ao centro. São disso exemplos, o Palácio Ducal e os 

seus jardins, o Castelo e a Praça da República, o Mercado, o novo espaço 

cultural e o parque da cidade, e por último, as escolas e as áreas desportivas. 

Todas as transformações propostas têm como objectivo aumentar a 

permeabilidade e mobilidade de Vila Viçosa, através da descentralização das 

vias automóveis. Com o aumento das zonas destinadas ao peão, a vila torna-se 

mais acessível para locais e turistas.
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PROJECTO ARQUITECTÓNICO3

A execução do projecto de arquitectura, à escala do edificado, focou-se num 

ponto estratégico da vila, que não só faz a ligação entre o centro histórico e a 

zona residencial, como cria um equilíbrio na dinâmica urbana, como contraponto 

ao Palácio Ducal.  O Mosteiro/ Fábrica de São Paulo é um conjunto com um 

singular valor espacial, tendo em conta a sua história, a escala, a arquitectura 

e as diferentes intervenções que sofreu ao longo do tempo. Porém, este lugar 

com grande potencialidade para a vila apresenta uma grande necessidade 

de requalificação. Para tal é necessário apreender conhecimento específico 

sobre esta construção existente, de modo a sustentar a seleção dos métodos 

interventivos mais adequados.

3.1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

19. Fotografia do Interior da 
Antiga Igreja do Mosteiro de São 
Paulo

INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO

Por se tratar de uma intervenção no património, foi importante perceber as 

características gerais deste tipo de arquitectura e as opções interventivas 

possíveis. Para tal é necessária uma base de conhecimento, teórico e prático, 

acerca da valorização do património e dos modos de intervir no mesmo. Assim 

após uma análise de documentos e projectos, é possível ter uma leitura mais clara 

de como intervir no lugar e no edifício.

As questões do património e da memória são essenciais para o entendimento 

de um lugar e de uma sociedade. A conservação e requalificação de espaços 

públicos e de edifícios, tem por base não só uma acção física, de intervenção no 

local, bem como na apreensão e compreensão da memória relativa aos mesmos.

A preservação desta memória não deve ser feita de forma isolada, mas sim 

interligando-a ao contexto contemporâneo, de forma a que a intervenção física 

reflicta o passado e o presente, de modo a que as pessoas se identifiquem com 

os edifícios que vão ser alvo de intervenção. Assim, a memória não permanece 

exclusivamente no passado, é transformada e reinterpretada para uma situação 

presente. A memória do espaço é, portanto algo de extrema relevância aquando 

da intervenção em património.

Através da análise de alguns casos de estudo é possível adquirir um conhecimento 

sustentado sobre diferentes interpretações do património e da acção sobre o 

mesmo.

As obras escritas de Fernando Távora Da Organização do Espaço bem como, a sua 

intervenção em Guimarães na Adaptação do Convento de Santa Marinha da Costa 

a Pousada, contribuíram profundamente para um novo entendimento do processo 

de intervenção no património. O pensamento desenvolvido invoca a necessidade 
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de restabelecer raízes com a cultura através de uma aproximação à realidade do lugar. 

Partindo de uma atitude critica face ao objecto histórico, o património arquitectónico 

enquanto “expressão da história que nos ajuda a compreender a relevância do passado 

na vida contemporânea” (ICOMOS, 1975) permite a interpretação da pré-existência na 

relação estabelecida com a intervenção contemporânea.

Desenhados a partir de uma sucessão de relação intrínsecas com o antigo, sem deixar 

de afirmar a sua autonomia contemporânea, os edifícios apresentados destacam-se 

pela complexa interpretação da forma arquitectónica pré-existente, refletindo-se na 

independência da nova construção perante a sua relação com a pré-existência.

Fernando Távora, com o projeto de adaptação do Convento de Santa Marinha da Costa 

para Pousada (1975-1985), lê na pré-existência histórica, as diferentes intervenções 

e as respectivas linguagens arquitetónicas, procurando uma continuidade entre a 

tradição e a modernidade. Os estudos realizados permitiram analisar e compreender a 

evolução do Convento ao longo do tempo. Neste sentido, Távora revela a importância 

da histórica como instrumento operativo de projeto, transformando, restaurando e 

corrigindo a pré-existência numa atitude de clarificação do seu processo evolutivo. 

Para além da intervenção dos volumes existentes, face às necessidades do 

programa, um novo corpo foi adicionado ao conjunto. Este assume uma linguagem 

contemporânea, proporcionando um diálogo de contrastes entre o novo e o antigo.

A intervenção no Convento é um exemplo ímpar de intervenção no património pela 

forma como traduz uma profunda reflexão critica sobre o tema, desenvolvendo-se em 

continuidade com a história do edifício e o seu significado para a cidade.

Outro exemplo é a intervenção no antigo Convento de São Gonçalo de Amarante por 

Alcino Soutinho e a sua adaptação a Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso 

(1973-1988). O arquitecto devolve a composição original do espaço, alterada ao longo 

dos anos. De carácter austero e contemporâneo, o novo volume faz a separação entre 

o segundo e o terceiro claustro, reforçando o diálogo com a história do edifício pré-

existente.  “A intervenção visou antes de mais restituir ao Convento a sua autenticidade, 

aceitando as contradições resultantes das suas múltiplas vivências: ora introduzindo 

estruturas modernas capazes de responder às novas realidades funcionais, ora exaltando 

selectivamente percursos, espaços e elementos arquitectónicos mais expressivos” 

(Alcino Soutinho).

Também na conversão do Convento de Santa Maria do Bouro em Pousada (1994-1997), 

projecto de Eduardo Souto de Mouro, procurou-se valorizar os diferentes momentos 

construtivos do conjunto. A sua intervenção consistiu numa consolidação que redefiniu 

as suas infraestruturas do antigo edifício adaptando-o às necessidades de um novo 

programa. “O projeto tenta adaptar, ou melhor, servir-se das pedras disponíveis para 

construir um novo edifício (…)” (Eduardo Souto de Moura, 2001).

Numa intervenção de expressão minimalista, a leitura e a interpretação das 

características paisagísticas e topológicas do lugar definiram a concepção do 

novo corpo e a sua inclusão na estrutura física do terreno. A intervenção, entendida 

enquanto continuação da transformação, teve por base a relação entre o antigo e 

o novo, afirmando a imagem da ruína do Bouro.

Já a intervenção no Claustro do Silêncio (2013), no Mosteiro do Lorvão, promoveu 

a conservação e a reabilitação do conjunto existente e a sua ampliação para o 

novo programa museológico. Através de uma leitura critica do espaço, a pré-

existência torna-se matéria de projecto relacionando o diálogo entre o presente 

e o passado. “Os espaços do piso térreo do claustro – a galeria, as treze capelas, o 

pátio, as portas para a igreja e os espaços exteriores – foram assim reabilitados sem 

alteração significativas em termos morfológicos” (João Mendes Ribeiro). 

As distintas interpretações e respostas dadas pelos diferentes arquitectos, 

de diferentes tempos, à acção sobre o património reflecte a complexidade e 

especificidade de cada lugar, de cada comunidade. Deste modo, mais do que 

encontrar, apesar das atitudes tomadas pelos arquitectos serem distintas, é 

possível em todas ler uma preocupação pelo conhecimento aprofundado dos 

vários tempos do local, de que forma é que estes marcaram a memória do mesmo. 

Assim, para o desenvolvimento do projecto é necessário proceder a uma análise e 

caracterização da pré-existência, para posteriormente poder agir sobre a mesma. 

20. Exemplos de Projectos de 
Intervenção no Património

(1) Convento da São Gonçalo de Ama-
rante,  (2) Convento de Santa Marinha 
da Costa,  (3) Convento de Santa Maria 
do Bouro, ( 4) Mosteiro do Larvão

1 2
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PRÉ-EXISTENTE

A intervenção arquitectónica é realizada sobre um conjunto de edifícios de 

diferentes épocas, localizado junto ao Rossio, actual Largo de D. João IV. Apesar 

do avançado estado de degradação, o Antigo Mosteiro de São Paulo/ Fábrica 

de São Paulo ainda mantém uma ligação com a história e as memórias de Vila 

Viçosa.

Originalmente, o objecto de estudo era um convento dos eremitas de São Paulo 

(paulistas), denominado Convento de Nossa Senhora do Amparo ou Convento 

de São Paulo, que fez parte do plano de expansão urbana quinhentista de Vila 

Viçosa.  A sua construção decorreu em duas fases: em 1950, à ordem do seu 

fundador, Martinho de S. Paulo e com a licença do Duque de Bragança, D. 

Teodósio II, deu-se inicio à construção do convento, que durou vinte e três anos, 

sendo inaugurada a igreja em 1613; posteriormente, em meados do século XVIII 

e a cargo de Fr. Luís Gralho,  é construído o volume a sul e o claustro, assim 

como os embelezamentos da portaria, sacristia e coro. 

Após a extinção das ordens religiosas no Convento de São Paulo, no início do 

século XIX, o edificado fica sem uso até 1834, altura em que é adaptado a teatro 

popular. Em 1836, funcionou como quartel do Regimento de Infantaria cerca de 

um ano, e deu-se o começo da sua degradação a partir de 1864.

Nos anos seguintes, o convento é cedido pelo Estado ao governo local, para 

que os seus terrenos pudessem ser utilizados como cemitério público.  No 

entanto, em 1882, após ter sido despojado e retirados os seus elementos de 

valor, como é o caso do pavimento de mármore existente no claustro, o edifício 

fica abandonado e em degradação. Contudo, na portaria do antigo convento 

fixou-se, por vários anos, a estação municipal de cobrança de terrado das feiras.

O Claustro, semelhante ao do convento da Serra de Ossa, estilo barroco, foi 

demolido na sua quase totalidade nos primeiros anos do século XX, e a partir 

dos seus arcos se fez a construção da ponte do Ratinho (na estrada de São 

Romão).

Foi em 1921 que as ruínas do Convento foram vendidas à Sociedade Fabril 

Alentejana (SOFAL), organização de refinação de azeites e moagem de farinha, 

que adaptou o edifício às suas necessidades funcionais. No decorrer desta obra 

foram acrescentados novos edifícios e erigidas 2 chaminés, em tijolo, alterando 

a disposição original do convento. A Fábrica funcionou durante 61 anos, até que 

em 1982 encerrou. 

Desde então e até aos dias de hoje, o edifício tornou-se propriedade privada e 

encontra-se devoluto e em mau estado de conservação.

HISTÓRIA DO EDIFICADO

5 4

3

2

1

21. Registo Fotográfico do Edificado nas Diferentes Épocas de construção

(1) Convento de São Paulo antes da intervenção da Fábrica, (2) Claustro na altura da sua demolição 
(3) Porta de Entrada na Nave da Igreja,(4) Convento de São Paulo depois da intervenção da Fábrica
(5) Perspectiva da Fachada Principal depois da intervenção da Fábrica
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CARACTERIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

22. Fotografias Atuais do Exterior do Edificado Pré-existente

(1) Fachada Principal do edificio do Convento de São Paulo, 
(2) Chaminé e edificio da época da Fábrica SOFAL, (3) Edificio da época da Fábrica SOFAL, 
(4) Edificio da época da Fábrica SOFAL e acesso ao deambulatório da Igreja, 
(5) Fachada Tardoz do edificio do Convento de São Paulo (6) Edificio da época da Fábrica SOFAL
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Actualmente, o conjunto edificado do antigo Convento de São Paulo é constituído 

por três edifícios, que formam entre si um ‘U’.

O edifício que se mantém do antigo convento localiza-se na zona Noroeste 

do lote e a sua fachada principal está virada para o Rossio, actual Largo D. 

João IV. Segundo Túlio Espanca, este edifício é considerado o único com valor 

patrimonial, se bem que, da arquitetura do convento, “que era lançado em 

forma de imenso quadrilátero com todos os lados libertos”, pouco resta. 

O acesso ao edificado era feito por dois arcos plenos, de mármore branco, 

apoiados em pilastras e que davam passagem ao vestíbulo, abobadado e 

dividido em duas naves, a partir do qual se acedia à igreja. Apesar da adaptação 

a edifício fabril, através do entaipamento de várias paredes e da construção de 

novas divisórias, o interior da igreja ainda mantém o antigo deambulatório, o 

altar, a nave principal e as capelas laterias.

Os tetos abobadados ou em abobadilha, as colunas, as arcadas, os paramentos 

e as guarnições de vãos são elementos arquitetcónicos originais do convento 

ainda presentes nos espaços. No entanto, todo o pavimento foi retirado e 

actualmente é composto por terra batida, à excepção da zona do transepto e 

do altar, respetivamente construídos em madeira e em cerâmico.

O altar é o único espaço que permanece com um triplo pé-direito, sendo apenas 

iluminado por um vão situado no alto da parede virada a Sudoeste. Do lado 

oposto ao vão, existe uma estrutura constituída por três filas de arcada, da qual 

é possível observar a divisão do transepto em três pisos de madeira. Porém, a 

passagem do transepto para a nave da igreja está fechada, sendo a travessia 

possível, somente, através do último piso ou do claustro. O espaço da nave, 

composto por três capelas laterais, de cada um dos lados, é iluminado apenas 

pelas antigas janelas existentes nas capelas, visto que, na época da fábrica, 

foi dividido para a criação do lagar de azeite e preparação de cereais, com 

duas cotas de altimetria diferentes. Adjacente ao corpo igreja, existe o antigo 

vestíbulo com teto em abobadas cruzadas, semelhante ao compartimento do 

coro alto, que se localiza por cima deste.

Na época da fábrica SOFAL, a sudoeste do terreno, foi construído o edifício que 

está directamente ligado à zona do altar, do volume principal. Denominado de 

Celeiro, este espaço com planta rectangular e cobertura em duas águas, tem 

a particularidade de a fachada a Nordeste ser estruturada pelas arcadas do 

antigo claustro, agora entaipadas. No interior existem paredes que o dividem o 
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23. Fotografias Atuais do Interior do Edificado Pré-existente

(1) Espaço do antigo vestíbulo,  (2) Antigo Altar,  (3) Antiga nave da ingreja, atualmente dividida em 
dois pisos,  (4) Antigo transepto, dividido em três pisos,  (5) Interior do antigo edificio do celeiro 
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24. Axonometria Explodida 
      Edificado Existente

espaço em três, mas como não estão totalmente encerrados, funcionam como 

um espaço único.

A Nordeste do lote situa-se o segundo edifício fabril em avançado estado de 

degradação, também com cobertura de duas águas. Ao contrário do Celeiro 

que está ligado ao antigo Convento, este fica a 25m do volume e a sua fachada 

principal apresenta no piso térreo uma série de arcadas e no piso superior uma 

trama horizontal de vãos simétricos. Porém, o seu interior caracteriza-se por 

ser um grande espaço oco, à excepção do lado Norte, onde existe um piso 

superior inacessível, devido ao mau estado. 

O terreno encontra-se murado e é apenas acedido por um portão a Sudoeste, 

junto ao Celeiro. No entanto, o terreno do lado Sudeste, apesar de estar murado, 

pertence ao mesmo lote e é composto por algumas edificações secundárias 

agrícolas e industriais. 
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Esta caracterização dos edifícios envolventes é de extrema relevância para a 

compreensão do edificado existente, de forma a poder intervir conscientemente 

sobre este. Deste modo, procurou-se aprofundar a caracterização do edificado 

com a criação de diagramas esquemáticos que tratam as temáticas da 

tipologia, valor histórico, época construtiva e valor espacial. Os resultados 

obtidos permitem definir as principais problemáticas a intervir com a proposta 

arquitectónica.

ANÁLISE DO CONJUNTO
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25. Axonometria explodida 
      Análise da Época Construtiva

Século XX
Século XVII
Século XVI

26. Axonometria explodida 
Análise do Valor Tipológico

Sem interesse
Pouco Relevante
Relevante

Muito importante

27. Axonometria explodida 
Análise do Valor Espacial
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3.3. A PROPOSTA

Na proposta de reabilitação do antigo Convento de São Paulo, e segundo os 

interesses das várias entidades envolvidas, procurou-se valorizar os diferentes 

espaços, atribuindo-lhes novas funções de utilidade pública e cultural. Assim 

sendo, e como referido anteriormente, esta intervenção faz parte de um conjunto 

que tem como objectivo a integração dos diferentes pontos fulcrais da vila, com 

o intuito de pôr fim à dispersão do centro, que se verifica actualmente. 

Esta proposta pretende ser o contraponto ao conjunto do Palácio Ducal e Terreiro 

do Paço, contribuindo para o equilíbrio necessário na malha urbana de Vila 

Viçosa. Uma das principais intenções do projecto é o reforço da centralidade 

do novo equipamento e promoção da inclusão do edifício na vila, através da 

definição de um ambiente propício à permanência nos seus espaços. Propõe-

se criar um espaço que potencia diversas actividades e que atrai a população 

local e os visitantes, permitindo transformar esta área num lugar mais nobre e 

estruturado.

28. Ortofotomapa - Implantação da Proposta
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CONCEITO

A proposta caracteriza-se pelo contraste e interligação entre o cheio e o vazio. A 

relação entre o edificado e o espaço público, e o percurso entre estes, permite 

criar um conjunto de espaços com diversas funções, que se assume como o 

lugar gerador de novas dinâmicas sociais, culturais e artísticas.

A reabilitação do edificado existente do Mosteiro de São Paulo é o elemento 

principiador da intervenção, a partir do qual é desenvolvido o projecto. O 

edifício, apesar de degradado e abandonado, carrega uma ‘’história’’ e uma 

condição formal e volumétrica, que lhe confere um sentido de monumentalidade 

face ao local onde está inserido. Porém, devido às intervenções e alterações a 

que foi sujeito na época da fábrica SOFAL, foi necessário refletir sobre as suas 

condições espaciais actuais e as dos restantes edifícios, através da análise 

apresentada anteriormente. 

Como resultado, chegou-se à conclusão de que o edifício principal apresenta 

qualidades a nível espacial para ser adaptado a novos usos, sobretudo no 

antigo espaço da igreja. Contudo, a intervenção prevê a demolição do edificado 

original da fábrica, situado a Nordeste do terreno, por se considerar que este 

se encontra em avançado estado de deterioração. Deste modo pretende-se 

preservar apenas o edifício do celeiro, situado a Sudoeste e ligado ao edifico da 

Antiga Igreja de Nossa Senhora do Amparo, através dos dois alçados existentes 

do claustro.
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29. Plantas Esquemáticas da Proposta

Para dar resposta ao programa proposto, considerou-se a construção de raiz de 

um conjunto de novos volumes, baseada em gestos claros, precisos e sensíveis 

às características do lugar. Segundo Nuno Portas “uma correcta valorização do 

património deverá passar também, por vezes, pela construção nova” (2007). 

No que diz respeito às intervenções nas pré-existências e ao projeto dos novos 

edifícios, pretende-se criar espaços que convivam com naturalidade com o 

existente e que tenham continuidade com o passado, mas que, ao mesmo 

tempo, se diferenciem claramente da pré-existência, através dos materiais e da 

sua construção, à semelhança do que é proposto na intervenção do Claustro 

do Silêncio, no Mosteiro de Lorvão, do arquiteto João Mendes Ribeiro. Neste 

exemplo, “utilizando a pré-existência como matéria do projeto, insistiu-se nesta 

clareza de diálogo entre passado e presente, marcando a diferença entre os 

tempos de vida do edifício através da utilização, nos elementos novos, de uma 

linguagem inequivocamente contemporânea” (João Mendes Ribeiro, 2017)

Deste modo, na elaboração da proposta procurou-se respeitar alinhamentos, 

direcções e proporções das pré-existências e dos espaços contíguos à área 

de intervenção. Por isso, são as proporções e a métrica e do antigo Convento 

de São Paulo a charneira de evolução de todo o projecto, dividindo o conjunto 

edificado em espaços de caracteres e desenhos distintos. Os vazios criados 

entre estes dois “tempos” de construção permitem que haja uma série de 

acessos ao conjunto, de diferentes escalas e direções, garantindo uma maior 

permeabilidade e integração com a envolvente.

A circulação entre os edifícios é um dos fatores que unirá a pré-existência ao 

novo programa. Esta será efetuada através de espaços cobertos e a partir dos 

quais é feita a transição entre o exterior e o interior dos volumes. No entanto, 

e tendo em conta a localização de Vila Viçosa numa zona do país em que as 

temperaturas são mais discrepantes, este espaço é também criado com o 

objetivo de proteger o edifício da incidência solar e da chuva.

Para além do seu carácter funcional, os novos espaços de percurso geram a 

memória do espaço do claustro, outrora existente, promovendo uma ligação 

dos utilizadores com os diversos tempos deste lugar.
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PROGRAMA

30. Axonometria do Conjunto Edificado
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JARDIM

Área Bruta de 
843m2

RESTAURAÇÃO 

Área Bruta de 
691m2

CLAUSTRO

Área Bruta de 
864m2

ESPAÇOS 
MULTIUSOS

Área Bruta de 462m2

RESIDÊNCIAS

Área Bruta de 
738m2

ATELIERS

Área Bruta de 
687m2

PÁTIO

Área Bruta de 
297m2

BIBLIOTECA

Área Bruta de 
615m2

ESPAÇOS 
CULTURAIS

Área Bruta de 2110m2

A proposta, que vem na continuidade do projecto urbano desenvolvido 

anteriormente, procura o desenvolvimento de um programa museográfico e a 

dinamização cultural da vila.

O programa proposto considera três áreas funcionalmente distintas – cultural, 

artística e comercial – , que cumprem uma área bruta de 4850m2 com 3500m2 

de áreas exteriores. 

A sua distribuição no terreno pretende fazer a transição entre o Rossio, um 

espaço público, ligado ao centro histórico e a espaços de caracter cultural, e a 

zona residencial da vila, um lugar mais privado, de menor escala. Assim sendo, 

propôs-se uma transição gradual entre as diferentes zonas da vila, através 

dos volumes, sendo que os espaços culturais relacionam-se directamente 

com o “parque da cidade” e as residências com a zona mais privada. Os 

espaços culturais são desenvolvidos em torno do antigo claustro, e incluem 

as pré-existências. Os artísticos, são desenvolvidos em dois edifícios novos 

que definem os limites do novo conjunto a sul e oeste. Por último, o espaço 

comercial e de restauração surge na transição entre os edifícios anteriores.

No antigo Convento e Fábrica de São Paulo estabelece-se um programa 

museográfico que conta com diferentes espaços. Na nave da igreja surge 

um auditório com uma capacidade de 120 lugares e em torno deste, nas 

capelas laterias e no antigo deambulatório, são criados os espaços expositivos 

permanentes, que integram a história do complexo edificado. Nesta exposição 

podem ser integradas algumas máquinas sobrantes da sua função enquanto 

fábrica, expondo a sua transformação desde os tempos em que acolhia um 

convento aos dias de hoje. O carácter monumental deste espaço é utilizado 

também como parte expositiva, visto não só como museu, mas como parte 

integrante da exposição, pela sua riqueza arquitetónica. No piso superior, 

por cima do espaço de receção, é proposta uma sala polivalente e, por cima 

das capelas e de um dos lados do claustro, o espaço para as exposições 

temporários. Os acessos verticais do edifício podem ser feitos no espaço 

adjacente á receção, que faz a transição entre esta e o claustro, ou nos topos 

do transepto.

O antigo Celeiro da Fábrica SOFAL é também um dos espaços que se integra 

no redesenho do claustro e que é reabilitado como biblioteca e centro de 

estudos. A entrada permite o acesso directo ao piso principal, onde se pode 
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31. Axonometria - Programa por Piso

Sala de Música

Sala de Dança e Teatro

Espaço de Restauração

Cozinha

Espaço de trabalho da Biblioteca

Quartos

Espaço de trabalho dos Ateliers

Áreas de Apoio e Arrumos

Instalações Sanitárias

Auditório

Recepção do Edificio Pré-existente
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usufruir de vários espaços de trabalho e de um conjunto de serviços de apoio 

aos utilizadores como balcão de recepção, bengaleiro, instalações sanitárias 

e arrumos. As zonas de leitura e lazer ocupam os patamares intermédios, 

enquanto que, o último piso, por cima do claustro, caracteriza-se por ser um 

espaço mais recatado para estudo e consulta de livros. 

A sala de dança e a sala de música são os restantes espaços que se 

desenvolvem em redor do claustro e a partir do qual também são feitos os 

seus acessos. No entanto, a primeira área requer a construção de instalações 

sanitárias e balneários, como auxílio às actividades praticadas no seu interior. 

O programa artístico é desenvolvido em dois volumes independentes, 

perpendiculares entre si. As residências para os artistas e visitantes, tendo 

em conta o seu caracter mais privado, situam-se no espaço mais afastado 

do convento, enquanto que os atelieres mantêm uma maior proximidade aos 

restantes edifícios. 

São propostos seis ateliers, em que cada um usufrui de instalações sanitárias, 

arrumos, e uma escadaria que faz a ligação entre os dois espaços de trabalho. 

Na residência, cada um dos quartos é constituído por instalações sanitárias, um 

roupeiro, e uma cama de casal, sendo excepção, o último quarto de cada um 

dos pisos, que dispõe de uma zona de estar com uma kitchenette. Ao todo são 

criados doze quartos, que têm uma capacidade máxima entre duas a quatro 

pessoas.

Os espaços de cafetaria, restauração, e comércio ocupam o último edifício, que 

se subdivide em dois espaços de menor dimensão. O layout do piso térreo é 

constituído por um volume que alberga a cozinha do restaurante, os arrumos, 

as instalações sanitárias, as escadas de acesso ao piso superior, e o elevador. 

A meio é posicionado um balcão que, não só faz a divisão entre a zona de 

restauração e a cafetaria, como é o espaço de apoio à última zona. A galeria, 

no piso superior, caracteriza-se por ser um espaço de apoio ao comércio local 

e que pode ser adaptado a diferentes eventos.
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ESTRUTURA E MATERIALIDADE

32. Axonometria Explodida - Proposta
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Com este projecto pretende-se contribuir para o reforço da importância da 

valorização do património enquanto forma de assegurar a manutenção da 

memória dos lugares. Para a sua evolução, tendo em conta a sua localização 

como um limite do Rossio e a sua envolvente com diferentes tipos de 

construção, houve uma procura de alinhamentos, direções e proporções nas 

pré-existências e nos espaços contíguos à área de intervenção. Assim sendo, 

são as medidas e as proporções do Convento de São Paulo o ponto de partida 

para o desenvolvimento da proposta.

Dada a diversidade do programa, o projeto caracteriza-se por um conjunto 

de edifícios com caracteres e desenhos distintos, que se articulam entre 

si e formam espaços comuns. Desenvolve-se assim um complexo de seis 

edifícios posicionados de acordo com as condicionantes do local e as funções 

a desempenhar, e que são definidores de três vazios, que são lidos, no seu 

conjunto, como um todo de uma forma global.

O primeiro espaço surge da ideia de recriar a memória do antigo claustro do 

Convento. Através da análise da documentação histórica do edifico, percebe-

se que este formava um quadrado encerrado. No entanto, não é objectivo desta 

intervenção reconstruir a arquitectura original, composta por arcos de cantaria 

de mármore suportados por pilares de base retangular, mas sim preservar 

a memória do lugar. Assim sendo, os novos espaços, à semelhança da pré-

existência, formam entre si um “L”, que não encerra o claustro por completo, 

mas sim, permite que haja quatro zonas de acesso entre os espaços.

No alçado Noroeste o claustro é delimitado pelo edifício da antiga Igreja de 

Nossa Senhora do Amparo, com um triplo pé-direito. Contudo, é na sua fachada 

principal, que é proposta a entrada principal, com o intuito de restabelecer a 

ligação do edifício com o Rossio, através do antigo átrio de entrada na Igreja 

de Nossa Senhora do Amparo. Esta entrada permite o acesso directo à 

recepção, antigo vestíbulo, o qual se assume como o elemento de distribuição 

ao encaminhar o público para o antigo espaço da igreja ou para o piso superior. 

A intervenção no seu interior procura manter a memória da antiga igreja 

através da reposição do amplo pé-direito na nave, transepto e coro e 

eliminando as plataformas intermédias criadas em intervenções anteriores. 

É também restabelecida a ligação entre as capelas e estas com o transepto 

e o deambulatório, respeitando, porém, a existência de uma das chaminés 
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33. Axonometrias - Cortes Longitudinais
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construída na época da fábrica, numa das suas fundações. Assim sendo, parte 

do deambulatório teve que ser reconstruído, para que este contorna-se por 

completo o altar e restabelece a ligação com as capelas do lado do claustro.

A nave da igreja retoma assim a sua espacialidade original e dá lugar à 

construção do novo auditório, que se desenvolve até ao início do altar, 

permitindo que a estrutura existente, constituída por três filas de arcadas, 

entre o altar e a nave, seja o seu plano principal. O antigo deambulatório e as 

capelas dão seguimento aos espaços expositivos, possibilitando a circulação 

em torno do auditório, que pode ser observado ao longo do percurso. No 

transepto da igreja é também recuperado o pé-direito original e, são inseridos 

os elementos de circulação vertical em estrutura metálica que, não só marcam 

a nova intervenção, como dão protagonismo ao espaço. A construção deste 

acesso permite que a circulação passe pelos espaços expositivos, por cima do 

antigo deambulatório, terminando na sala de exposições temporárias, que se 

localiza por cima das capelas laterais (a sudeste) e do claustro. Este espaço é 

caracterizado pela sua planta retangular, pelas asnas de madeira que suportam 

a cobertura de uma água, com a particularidade da fachada ser estruturada 

pelas arcadas do claustro, e iluminado pelos vãos existentes.

O antigo coro alto, espaço de grande capacidade espacial por cima da 

recepção, é transformado numa sala polivalente. São disso exemplo, o seu 

teto em abóbodas cruzadas e a iluminação por dois grandes vãos situados na 

fachada Noroeste, que facultam a vista sobre a zona do Castelo. Este espaço, 

tal como a área de exposições temporárias, pode ser acedido directamente 

pelos acessos verticais, escadas e elevador, propostos junto à recepção.

A iluminação do espaço central da nova intervenção é feita sob a luz suave 

e homogénea das suas antigas janelas nas capelas a Noroeste, pelos seis 

vãos existentes na cobertura em abóboda e pela criação de três novos vãos, 

cada um numa das capelas laterais da fachada a Sudeste. No entanto, no 

deambulatório e no piso por cima deste, tal como no transepto, são fechadas 

alguns dos vãos existentes, de forma a que haja um maior controlo da luz em 

cada um dos espaços.

Um dos acessos ao interior do claustro é criado entre as duas pré-existências. 

Este permite aceder ao seu percurso e, consequentemente, à nova entrada 

do antigo edifício da Fábrica da SOFAL. A sua configuração mantém a planta 

rectangular existente e a cobertura em duas águas, que será refeita em telha 

cerâmica e suportada por asnas de madeira. No entanto, a fachada a Nordeste, 

no piso de entrada, recua de modo a criar o espaço de circulação do claustro 
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34. Axonometria - Cortes Transversais
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e a entrada para o edifício. Esta é composta por uma estrutura e caixilharia em 

perfis metálicos pretos e planos de vidro, que não só garantem a iluminação 

natural do espaço interior, como permitem uma relação visual com o claustro. 

A fachada oposta mantém os vãos existentes que iluminam pontualmente o 

espaço.

No interior é assegurado o triplo pé-direito no centro do espaço, enquanto que 

nos topos são criados dois patamares intermédios e um último, junto à fachada 

Nordeste, por cima do claustro. Os diferentes espaços são acedidos por duas 

escadarias, com direções opostas, que se desenvolvem em redor das paredes 

exteriores.  

No piso principal são ocultadas todas a funções de apoio à biblioteca, 

arrumos, instalações sanitárias, cacifos e bengaleiro, em dois módulos que 

suportam cada uma das escadarias e, que não só as ocultam como formam 

um plano modular, também utilizado como estante para livros. A madeira é o 

material escolhido para a sua construção, com o objetivo de contrastar com a 

materialidade da construção pré-existência , tornando a biblioteca num lugar 

mais caloroso e confortável.

O desenho do novo volume, que nasce da memória do claustro, é caracterizado 

pela sua planta em forma de L e pela sua cobertura inclinada. As suas dimensões 

são definidas em função da envolvente, isto é, as fachadas em contacto com 

o claustro alinham com a cota do beiral das pré-existências, enquanto que as 

fachadas opostas aproximam-se da escala dos espaços contíguos. 

O ritmo dos pilares que suportam os arcos do claustro é prolongado para a 

fachada Sudoeste do volume, conferindo-lhe assim, um ritmo semelhante ao 

da pré-existência. 

O edifício é dividido em dois espaços de planta rectangular, sendo que cada 

um deles está localizado num dos braços do L. Em termos funcionais, o objetivo 

é que sejam adaptáveis e polivalentes, de modo a que possam ser reajustados 

conforme o uso pretendido.

O espaço maior, utilizado como sala de dança ou teatro, mantém o contacto 

directo com o claustro. A sua fachada, à semelhança da biblioteca, é também 

recuada, em relação ao limite do novo volume, de forma a dar continuidade ao 

percurso em torno do claustro. A única iluminação natural presente no espaço é 

conseguida pela fachada a sudoeste, onde é feito o acesso ao exterior. 

O momento de excepção da volumetria surge no último espaço que, ao contrário 

dos restantes, apenas desenha o limite do claustro e não mantém uma ligação 

directa com o mesmo. Devido ao seu carácter mais lúdico, a sala de música é 
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o espaço que faz a articulação entre os espaços culturais e o novo edifício de 

restauração. Tal como o espaço anterior, a sua fachada é recuada em relação 

ao volume do edifício, dando continuidade à circulação do claustro e a partir da 

qual é feito o acesso ao interior.

O segundo espaço do conjunto, resulta do afastamento do novo edifício de 

restauração em relação ao alinhamento com a fachada Nordeste da pré-

existência, marcando assim um vazio no terreno, que permite criar um lugar 

de encontro e permanência de pessoas, no exterior, e utilizá-lo como extensão 

do piso térreo do edificado. Delimitado pela rua pedonal que faz a ligação 

com o Rossio e sucessivamente com o Mercado Municipal, e pelos dois 

acessos ao conjunto, este lugar caracteriza-se pela sua forma em L e pelos 

diferentes patamares em saibro, onde são colocadas árvores de grande escala, 

nomeadamente sobreiros, para dar corpo ao espaço e permitir o seu uso pelos 

locais e visitantes. 

O volume de restauração é composto por uma cobertura de duas águas, com 

a estrutura em madeira exposta a marcar a métrica existente no conjunto. As 

fachadas a Nordeste e a Sudeste, de paredes de alvenaria e com a estrutura 

em betão, são recuadas no piso térreo, para permitir a circulação coberta em 

torno do edifício. Estas têm a particularidade de terem dois grandes vãos, em 

caixilharia metálica preta, que relacionam os espaços criados no interior com 

o exterior.

O interior do edifício, de planta rectangular, é um amplo espaço de duplo pé 

direito com uma zona de galeria no piso superior. Todos os espaços funcionais 

do edificado, como a cozinha, as instalações sanitárias e a circulação vertical, 

são ocultados por uma volumetria isolada. No exterior do edifício, procura-se 

manter a materialidade local através de calçada em mármore de Estremoz e no 

interior é utilizado betão afagado para revestir todos os pavimentos.

Por último, o terceiro espaço surge entre os três novos volumes – residências, 

atelieres, restauração – que definem a sua forma rectangular. Este desenvolve-

se a partir de direcções e alinhamentos marcados pelos acessos ao conjunto. 

Confinado entre muros de quarenta e cinco centímetros, que permitem ser 

utlizados como bancos corridos, este lugar é composto por uma série de oliveiras 

que lhe dão escala e que permitem aos ateliers terem alguma privacidade.

Os dois últimos volumes desenvolvem-se perpendicularmente um em relação 

ao outro, sendo que os ateliers estão localizados em paralelo com a Rua 

do Convento e na continuidade da pré-existência fabril, enquanto que as 

residências estão numa das extremidades do terreno, em paralelo com a nova 

rua. Em ambos os casos, o acesso ao interior dos espaços é feito a partir da Rua 

do Convento, no entanto, para os ateliers a ligação a partir do exterior é direta, 

enquanto que, no caso das residências, é criado um espaço de recepção que 

faz a distribuição para os quartos. São caracterizados pela cobertura em duas 

águas e pela planta rectangular, com a divisão espacial fortemente marcada 

pela métrica existente no conjunto. 

Os ateliers são compostos por três espaços distintos, a área de trabalho, o 

espaço de estudo e o volume funcional. A área de trabalho, com duplo pé-

direito, tem ligação directa com o pátio e permite que o artista trabalhe peças 

de maior dimensão. O volume funcional marca transição entre a rua e o espaço 

trabalho, contendo os arrumos e a instalação sanitária. No piso superior, 

encontra-se um espaço de estudo mais privado com uma área exterior que 

promove a iluminação e a ventilação.

As residências, por serem espaços mais privados, estão localizadas na área 

junto à zona habitacional de Vila Viçosa. Visto que os quartos do piso térreo, 

têm contacto directo com o exterior, a configuração dos vãos consegue não 

só introduzir luz natural no espaço como garantir a privacidade necessária 

dos mesmos. O desnível, de sessenta centímetros, existente entre o interior do 

espaço e a rua, permite criar uma zona exterior, em frente aos quartos, que é 

utilizada como uma extensão do espaço. Este foi pensado como referência à 

típica casa alentejana, em que a porta principal dá diretamente para a rua, e 

onde se proporciona o encontro e convívio entre os locais.

Na divisão entre a circulação comum dos hospedes e os quartos, é criado um 

módulo, que através do recuo de planos, define a zona de entrada para cada 

um dos quartos e utiliza o restante espaço para arrumação. A circulação nos 

quartos é feita junto às paredes e no centro é construído o núcleo da casa de 

banho que marca a transição entre o closet e a área de dormir. O recúo de um 

dos planos da fachada exterior cria um espaço de trabalho no interior do quarto.

Os quartos do piso superior, com acesso através da escadaria instalada no 

espaço de receção, mantêm a mesma configuração que os restantes. No 

entanto, a sua iluminação é feita através do recuo do plano de cobertura e 

consequentemente cria-se um espaço exterior adjacente.  

O uso da madeira nos planos que ocultam os espaços funcionais, em contraste 

com as paredes brancas que refletem a luz natural, proporcionam um lugar 

confortável e acolhedor.
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SINTESE

Assim sendo, os três espaços criados neste projecto apresentam-se como novos 

lugares da vila e que funcionam como elementos unificadores dos diferentes 

volumes. A sua forma e planeamento, em concordância com os percursos 

pedestres, conferem permeabilidade, facilitando o acesso ao conjunto.

Esta proposta, através das suas opções, restabelece a ligação entre o edifício 

histórico e a sua envolvente, dinamizando este antigo centro urbano como um 

espaço de encontro entre os locais e os visitantes. A reabilitação do Mosteiro 

de São Paulo é uma intervenção no espaço público que promove novamente a 

participação das pessoas no edifício existente, e simultaneamente cria espaços 

com um programa que lhe conferem um novo uso.

A diferença entre os tempos de vida dos edifícios do conjunto, é marcada pela 

materialidade utilizada, nos elementos novos, mas que insiste no diálogo entre 

a pré-existência e a nova construção. 

No caso da recuperação dos espaços existentes, procedeu-se apenas à 

organização espacial interior, e à construção de elementos pontuais ou 

abertura de novos vãos. Com a pré-existência construída em pedra, no caso 

do antigo convento, e em tijolo, no caso da fábrica, a madeira, a cortiça e os 

perfis metálicos com acabamento em preto mate são os materiais que revelam 

a presença de novos elementos no espaço.

Os novos volumes seguem uma nova lógica de construção, que apesar de 

distinta, respeita as características da pré-existência, da envolvente, e da zona 

do país onde se insere. Estes são caracterizados pelas suas coberturas em 

estrutura de madeira com revestimento em telha cerâmica de cor natural palha. 

A sua estrutura combina pórticos de betão armado com paredes duplas de 

alvenaria de tijolo, rebocadas e pintadas a branco, que confere aos edifícios 

uma volumetria de gestos simples e claros, dando destaque ao amarelo 

presente nas pré-existência. 

35. Fotografia da Maquete Final 
      Fachada Tradoz

36. Fotografia da Maquete Final
      Fachada Principal
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CONSIDERAÇÕES FINAIS4

Este relatório pretende justificar e apresentar as propostas urbanas e 

arquitectónicas desenvolvidas no exercício sobre Vila Viçosa. Trata-se de uma 

abordagem a um território e um programa com relevância no quadro das actuais 

dinâmicas e ainda repensa o património e o seu papel enquanto testemunho 

com valor cultural de uma comunidade. A intervenção ganha extrema 

importância devido ao enorme potencial deste lugar, fortemente condicionado 

pelos desequilíbrios e descontinuidades do seu tecido urbano.

A proposta urbana caracteriza-se por ser uma reflexão sobre a forma como 

é feita a articulação entre os diferentes espaços da cidade, tendo em conta 

a sua relevância na identidade deste lugar. Nessa perspetiva, entendeu-se 

ser essencial evidenciar e valorizar esses mesmos espaços assegurando a 

continuidade das lógicas que estiveram na sua estruturação.

Para a resolução da proposta, foi necessário melhorar o sistema de 

acessibilidade e mobilidade, reabilitando e construindo novas vias, dando para 

isso um papel de destaque à mobilidade pedonal.  

Tendo como principal objetivo o diálogo entre as diferentes partes do território, 

a solução à escala urbana estabelece-se como um espaço público contínuo, 

que se adapta às condições físicas do território, às pré-existências construídas, 

às direções relativas aos edifícios ou a outros elementos da malha urbana que 

se pretendem valorizar ou enfatizar, conseguindo assim a articulação entre os 

distintos espaços urbanos. O projeto caracteriza-se assim pelo entendimento 

da totalidade do território como um lugar que possa ser vivido pela comunidade 

onde se insere e pelos seus visitantes.

A proposta arquitectónica surge da vontade de adaptar um espaço emblemático 

e abandonado da cidade através de um programa cultural, lúdico e artístico. 

A dimensão do antigo Mosteiro de São Paulo permite criar um espaço que 

gera novas dinâmicas em pontos desactivados envolventes, aproximando a 

população local dos seus visitantes ocasionais.

Assim, a proposta tem como objetivo adaptar-se às condições físicas do 

território, às pré-existências construídas, às direções relativamente aos edifícios 

ou a outros elementos da malha urbana que se pretendem valorizar. O programa 

proposto procura o reforço da centralidade do novo equipamento e promoção 

da inclusão do edifício na vila, através da definição de um ambiente propício à 

permanência nos seus espaços.

37. Fotografia da Maquete Final
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