
Resumo 
 
Esta dissertação tem como objectivo apresentar e avaliar a utilização e o cruzamento 

de várias Tecnologias de Informação e Comunicação e sistemas digitais associadas a 

gráficos 3D, no desenvolvimento de produtos multimédia em contextos arqueológicos e 

museológicos. 

Como tal, analisam-se as questões tecnológicas inerentes ao desenvolvimento de um 

protótipo especificamente criado para o efeito. Ou seja, de uma aplicação multimédia 

interactiva, em tempo real, com uma restituição hipotética em três dimensões de um 

sítio arqueológico específico (a Villa Romana do Rabaçal) e influenciada pelo espírito 

dos vídeojogos, como estratégia de motivação. 

Da mesma forma pretende-se que o protótipo seja intuitivo, eficiente, apelativo e 

diversificado na veiculação dos diferentes tipos de informação e respectivas 

interrelações. 

A presente dissertação pretende assim contribuir para a criação e o desenvolvimento 

de projectos semelhantes, fornecendo uma estrutura clara de orientação, bem como a 

descrição das respectivas fases do trabalho. 
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Abstract 
 

The aim of this thesis is to present and evaluate the use of different Information and 

Communication Technologies as well as 3D computer graphics, in the development of 

multimedia applications for both archaeology and museums. 

These lead to the creation of a specifi c prototype to analyse some of the major 

technological issues: an interactive multimedia real-time application, with a virtual 3D 



hypothetical restitution of a specific archaeological site (the Roman Villa, in Rabaçal), 

motivated in this case by the spirit of video-games. This prototype developed herein is 

also intended to be intuitive, efficient, graphically appealing and to include different kinds 

of information and visualization. 

Therefore, by trying to provide a clear overview and description of the main guidelines, 

the present study attempts to contribute towards the creation and development of similar 

projects in the future. 
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