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RESUMO

 O presente trabalho desenvolve uma proposta arquitetónica para uma confluência 

singular quer ao nível da atividade económica, quer ao nível do património natural e edi-

ficado na Quinta da Vila, uma propriedade localizada no distrito do Porto, concelho de 

Lousada. 

 A partir deste caso de estudo, pesquisa-se o seu enquadramento segundo um novo 

paradigma ligado à rota do turismo vinícola – com uma intervenção que permita a conser-

vação e reconversão da sua função. Procura-se assim uma proposta de resolução equilibra-

da, entre a função atual – habitação, armazenamento e cultivo da vinha, com uma função 

turística no âmbito da rota dos vinhos verdes. 

 Se por um lado é importante rentabilizar economicamente o espaço, não se poderia 

por outro, descurar todas as questões relacionadas com o património natural, construído, 

cultural e social, assim como, as relações humanas existentes. Desde logo, a diversidade de 

espaços e o seu potencial permitiria que a quinta ganhasse uma dinâmica que abrangesse 

as várias vertentes do turismo vinícola. Para a concretização deste desígnio é lançada uma 

estratégia de valorização, reabilitação e qualificação da quinta, concretizada num projeto. 

 A proposta de intervenção contribuirá, por um lado, para a preservação do edifica-

do que hoje se encontra degradado e por outro, ao nível económico, produtivo e social seria 

uma mais valia como polo de atração turística na região, criando uma dinâmica importan-

te, quer ao nível da economia local quer da projeção desta região externamente. 

 Julgamos que a pertinência do presente trabalho poderá residir nos diversos con-

tributos para o melhor conhecimento da região e seus valores patrimoniais (arquitetónico, 

paisagístico, produtivo, social, turístico, económico, entre outros) sem deixar de enunciar 

um caminho fundado num projeto geral de reabilitação.

 Este trabalho posiciona-se igualmente como ensaio ou base de referência para su-

porte de outras intervenções na região, tendo em atenção o equilíbrio entre o património 

humano, produtivo e construído. 



ABSTRACT

 This assignment develops an architectural proposal for a singular confluence in ter-

ms of economic activity and the natural heritage and construction of the “Quinta da Vila”, 

a property located in the district of Porto, in Lousada.

 From this case study, its framing is researched according to a new paradigm linked 

to the wine tourism route - with an intervention that allows the conservation and conver-

sion of its function. This seeks a balanced resolution proposal, between the current func-

tion - housing, storage and cultivation of the vineyard, with a tourist function within the 

“vinho verde” wine route.

 While on the one hand it is important to maximize space economically, one could 

not neglect all issues related to the natural, built, cultural and social heritage, as well as the 

existing human relations. From the outset, the diversity of spaces and its potential would 

allow the farm to gain dynamics that embraces the various aspects of wine tourism. For the 

achievement of this purpose, there has been launched a strategy of valorization, rehabilita-

tion and qualification of the farm, in a project. 

 The proposed intervention will contribute, on the one hand, for the preservation of 

the building that is nowadays degraded and, on the other hand, for the economic, produc-

tive and social level which would be an asset as a tourist attraction in the region, creating an 

important dynamic, both for the local economy and the projection of this region externally.

 We believe that the relevance of the present assignment may lie in the various con-

tributions for a better knowledge of the region and its heritage values (architectural, landsca-

pe, productive, social, tourism, economic, among others) without failing to indicate a path 

based on a general project of rehabilitation.

 This work is also positioned as an essay or reference base to support other interven-

tions in the region, taking into account the balance between human, productive and built 

heritage.
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                                                             CAPÍTULO 1.
INTRODUÇÃO 



1.1 Do problema à motivação

 “...Lousada terra do vinho verde e de latadas, do feijão e do milho, dos jugos trabalhados em 

madeira entalhada, semelhante às velhas arquibancadas conventuais com seus lindos boizinhos piscos 

de alta cornadura, de belo desenho em lira, e do carro de eixo móvel girando em admirável cântico 

vespeiral de louvor a Deus.” (c1)

 A existência de um problema requer uma solução, que pode ser a motivação certa 

para se iniciar um trabalho. O Local, a Terra, o Sítio têm sempre uma identidade própria, 

que deverá permanecer e ser preservada.

 Procura-se assim resolver o problema da falta de rentabilização da Quinta da Vila, 

uma propriedade localizada no distrito do Porto, concelho de Lousada.  

 A finalidade será, encontrar soluções para intervir na propriedade e no edificado 

existente de forma coerente, tendo em conta as características da região e sua natureza, 

acrescentando algo de novo, assegurando a identidade do lugar. 

 Deste problema, decorrem questões iniciais, mas essenciais: 

Quais são as principais características da Quinta da Vila?

De que forma as teorias da reabilitação de edifícios podem ser úteis? 

Quais as referências a usar?

De que forma é que a economia e o fator social podem contribuir para o sucesso da inter-

venção?

Qual a importância do tema - o vinho? 

Como é que a história do lugar nos pode ajudar a tomar decisões?

Qual o estado de conservação do edifício?

Como deve agir o arquiteto para obter o melhor resultado final?

 A resposta às questões anteriores, será o ponto de partida e ao mesmo tempo o de 

chegada, para encontrar uma estrutura que permita obter a melhor solução de rentabiliza-

ção do existente. 
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c1: D’Aurora, Conde; “Antologia 

da Terra Portuguesa”, Lisboa: 

Livraria Bertrand; pag.18
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  A enorme motivação desta dissertação está em criar uma sequência de trabalho que 

contribua para o aumento do conhecimento arquitetónico, construtivo, visual, cultural, 

social, do lugar e da paisagem envolvente  à quinta.



 Partindo do problema, já enunciado, identificou-se o objeto de estudo:  o enquadramento 

da Quinta da Vila num paradigma ligado à rota de turismo vinícola, com uma intervenção que 

permita a conservação e reconversão da sua função. 

 Perante um edifício com um carater rural e tendo em conta que já existe um investimento 

feito pelos proprietários na vinha e que toda a propriedade está contaminada de artefactos ligados 

à produção vinícola, a ideia acaba por se fechar.

 O turismo tem vindo a ter um aumento muito significativo em Portugal, sobretudo quan-

do o tema está ligado à natureza e aos produtos endógenos. Estando a quinta localizada dentro do 

perímetro da rota dos vinhos verdes, conduz-nos ao principal objetivo - A transformação da atual 

função residencial/ armazenista, numa função turística.

 Neste sentido, e em conversa com os proprietários, a proposta será a de criar uma diver-

sidade de espaços e ofertas que permita que a quinta ganhe dinâmica e abranja as várias vertentes 

do turismo vinícola. A intenção passará por fazer um espaço para provas de vinhos e degustação de 

especialidades tradicionais; um café com esplanada, visitas à vinha,  criação de espaços interativos, 

onde é possível que os turistas possam ter experiências reais com a produção e tratamento do vinho; 

a criação de uma pequena sala de exposições, assim como, uma sala para seminários de curta dura-

ção.

 Pretende-se encontrar soluções adequadas ao espaço, que não é muito abundante, e fazer 

propostas equilibradas entre a função anterior e a sua nova função. 

 Para isso, a investigação assenta no estudo da evolução da paisagem, no conhecimento do 

tema do vinho com solidez, na procura de exemplos de outras intervenções, na pesquisa da história 

e das características do edifício e do lugar, de forma a criar conhecimento.

 Estes processos de trabalho, analisados e contrapostos, são a base e fundamento à elabora-

ção da proposta de intervenção. 

 Importa agora expor a estrutura de investigação, que consiste no cruzamento do problema 

com os processos de trabalho.

 

1.2 Objeto de estudo, objetivo e estrutura de investigação
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 No Capítulo 2, desenvolve-se o enquadramento do tema, fazendo uma abordagem 

territorial do lugar e da paisagem, para perceber a importância do vinho na região e de que 

forma é que outros exemplos aplicados no património humano, produtivo e construído, 

poderão ajudar a adquirir conhecimento e a direcionar o novo projeto para a Quinta da 

Vila.

 O Capítulo 3 dedica-se à análise do edifício existente, cruza-se a história com o le-

vantamento arquitetónico, a caracterização construtiva e o levantamento do seu estado de 

conservação. A intenção é conhecer todas as particularidades, para a partir daqui gerir a 

tomada de decisões do projeto.

 O Capítulo 4, está relacionado com a proposta de intervenção. É lançada a estra-

tégia para a valorização, reabilitação e requalificação da área em questão- a criação de um 

projeto meta. 

 O Capítulo 5, e último, pretende concluir o trabalho, realizando um comentário 

final sobre a pertinência do objeto de estudo e o processo de pensamento que servirá de fio 

condutor da dissertação, procurando compreender em que medida a transversalidade da ar-

quitetura nos pode ajudar a cruzar valores e contextos patrimoniais que uma circunstância 

real como este desafio nos trás.

 O trabalho foi acompanhado pela realização de entrevistas, conversas com os pro-

prietários, documentos e visitas a outras propriedades com a mesma temática, que constitu-

íram um suporte para o desenvolvimento da dissertação. 

 Existem citações de obras publicadas em várias línguas que se optou por apresentar 

em tradução livre para português. 
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                                                   CAPÍTULO 2.
                                                   ENQUADRAMENTO 



2.1 Lugar: território,paisagem e edificado

 “Noutro registo, o caso particular das paisagens ditas rurais, é, porventura, aquele que em 

Portugal se reveste de um maior numero de conteúdos, intenções e contradições. A permanência do 

mundo rural tradicional trazida quase até à contemporaneidade, confrontou-nos com situações para-

doxais de mudança e de ruptura. Em simultâneo, e pelo efeito conjugado do esvaziamento demográ-

fico, do abandono, da obsolescência da atividade agrícola como suporte económico das populações, o 

metabolismo lento da construção da paisagem rural entrou em fortíssima convulsão sem que houvesse 

tempo para refletir sobre a distância que se cavou entre a resistência e o fixismo saudosista de um certo 

discurso sobre a paisagem trazida do passado.”(c2)

 O espaço de intervenção e objeto de estudo deste projeto é a Quinta da Vila, sita 

na freguesia de Stª Margarida, concelho de Lousada. Atualmente a sua área continua a ter 

um caráter rural, marcada por grandes aglomerados de vinha e casas rurais, dispersas na sua 

envolvente.

 A paisagem rural/agrícola está associada a uma conexão e intencionalidade. Um 

conjunto de técnicas e princípios, juntamente com contrariedades que permitem a susten-

tabilidade das paisagens.

 As extensões de plantação de vinha, provocam um caráter próprio à região onde se 

inserem. É necessário reconhecer e compreender a diversidade e exemplaridade das técni-

cas empregues para que se consiga chegar à lógica que defina o território vinícola, de forma 

sustentável.

 Ao percorrer o Vale do Sousa, território constituído por seis concelhos: Castelo 

de Paiva, Felgueiras, Paredes, Penafiel, Paços de Ferreira e Lousada, afiguram-se sempre os 

mesmos quadros dominantes. O relevo sinuoso, os vales acentuados e profundos, os aglo-

merados populacionais que aparecem pontualmente, associados às práticas agrícolas e que 

criam as próprias vias. O panorama geral parece um mosaico policultural

(i1)
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  Nas áreas mais baixas e a meia encosta é onde se explora a agricultura com inten-

sidade e diversidade. O milho, os produtos hortícolas, as pastagens, a produção de cereal 

e a vinha dominam, em pequena propriedade. Nos lugares mais elevados, o eucalipto e o 

pinheiro bravo, unificam densamente a paisagem.

 Ao longo do território, nos povoados dispersos, existem solares, casas grandes e 

mosteiros, ligados à produção agrícola, ou seja, as quintas onde predominam as arquitetu-

ras tradicionais e a produção artesanal.

 Na época medieval, os povoados foram fomentados pelas comunidades monásticas 

e pelo poder feudal da nobreza. Na época contemporânea, há um aumento desorganizado 

dos núcleos populacionais, que se faz sentir no século XX com a industrialização.

 Estas mudanças acabam por alterar a paisagem do Vale do Sousa, tornando os aglo-

merados de casas mais contínuos, apesar da sua base continuar a ser a igreja, que ainda é o 

objeto definidor da freguesia.

 A diversidade é uma das principais características deste território, sendo o patrimó-

nio caracterizado pela crescente alteração dos seus valores simbólicos, sociais e culturais.  A 

multiplicidade das tipologias arquitetónicas está em monumentos isolados, mas também 

nos centros históricos, nos conjuntos, nos edifícios vernaculares, nas tradições e nos pró-

prios ofícios.

 As quintas têm um papel muito importante na definição da paisagem, não só por 

criarem áreas contínuas, como de comportarem espaços de residência de valor arquitetó-

nico.  “Ainda hoje são muitas as quintas ligadas à exploração agrícola na região, nomeada-

mente à produção de vinho verde, como é o caso da Quinta da Aveleda (Penafiel), ampliada 

na segunda metade do século XX por Manuel Pedro Guedes, responsável pelas obras de 

restauro da casa de habitação e capela, datadas do século XVI. 

 Esta quinta, para além da área de produção vinícola, destaca-se pela qualidade dos 

espaços de lazer, nomeadamente o jardim romântico com uma vegetação exuberante, espe-

lhos de água, mobiliário e ruínas, como a Janela da Reboleira do período quinhentista.” 

(c3)
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 Quando olhamos para uma paisagem como a que envolve a Quinta da Vila ou a 

Quinta da Aveleda, apesar das diferentes amplitudes de área, verifica-se que o plano de con-

templação advém de uma intenção prática de organização e sistematização do espaço, com 

o objetivo de criar condições favoráveis à vinicultura.

 A paisagem vinhateira e as extensões que a plantação provoca com as suas geome-

trias diversas, confere um caracter próprio da região onde se inserem. Existem formas e 

ritmos, simbioses entre a construção e a topografia, o artifício e a natureza, a criação de uma 

paisagem humanizada, que está entre o geométrico, caracterizado por exemplo pela própria 

linha de vinha, ou o orgânico da folha da videira ou da própria inclinação do terreno. Estas 

referências criam uma realidade funcional onde a vinha é protagonista.

 É a vinha a personagem principal desta área, é ela que cria a paisagem, cria espaços 

de tensão, outros de paragem e reflexão, de luz e de sombra, de tons variados, de mudanças 

de cor ao longo do ano.

 Nesta região, pode observar-se uma quantidade de núcleos ligados à produção de 

vinho, ou à exploração de gado, onde as suas arquiteturas refletem essas mesmas atividades. 

São edifícios simples, compostos por casas de habitação de granito ou xisto, apresentam na 

sua maioria dois pisos, o primeiro destinado ao armazenamento ou produção, o segundo 

com função residencial. Normalmente têm sempre nas imediações construções como laga-

res, eiras, espigueiros, entre outras.

(i2)
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(i3) (i4)

(i5) (i6)

 Contudo, a morfologia urbana é degradada, devido ao abandono das atividades 

agrícolas no século XX, privilegiando os interesses globais em detrimento dos coletivos, 

descaracterizando as paisagens e os limites entre a ruralidade e o crescimento.

 Fazendo uma aproximação ao território envolvente à Quinta da Vila, chegamos ao 

concelho de Lousada, que se situa na transição do litoral para o interior, está no centro do 

Vale do Sousa. Tem o rio Mesio e rio Sousa a servir de enquadramento, os vales são verde-

jantes onde as pequenas aldeias sobressaem no meio das montanhas verdes e acidentadas.

 Quando percorremos as terras deste concelho, realça-se a frescura bela e pitoresca 

que é transmitida pelos vinhedos que se vão encaixando nas casas solarengas que aparecem 

ao longo do percurso.
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(i7) (i8)

 A chegada à Quinta da Vila é um exemplo disso. Existe uma estrada principal la-

deada de vinha durante alguns quilómetros, que nos conduz ao cruzamento e nos guia até 

à quinta, onde podemos observar a Casa do Porto ao fundo, uma casa nobre do século 

XVII, cuja vinha de grande dimensão se funde com a da Quinta da Vila e das propriedades 

envolventes. A chegada transmite uma sensação de serenidade, mas também de continuida-

de, onde o verde, a geometria das plantações e a sinuosidade das ruas criam um ambiente 

peculiar que prevalece em toda a freguesia de Stª Margarida de Lousada.
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c2: Domingues, Álvaro; “Paisa-

gens rurais em Portugal: algumas 

razões de polémica; in:Revista 

FLUP- Geografia-Volume XIX; 

Porto; pag.112

c3: Rota do Românico; “Territó-

rio e Paisagem no Vale do Sousa 

nos séculos XIX e XX”; Acedido 

dia 30/01/2019, em : http://

www.rotadoromanico.com/

SiteCollectionDocuments/Perfi-

lHistoriador/Território_e_Paisa-

gem_no_Vale_do_Sousa.pdf

i1: Fotografia- Vista da Quinta 

da Vila (autoria da autora)

i2: Imagem editada ( via Google 

Maps) - Perímentro da quinta

i3: Fotografia alçado Sul (autoria 

da autora)

i4: Fotografia alçado Este (auto-

ria da autora)

i5: Fotografia portas dos alpen-

dres (autoria da autora)

i6: Fotografia portas dos alpen-

dres (autoria da autora) 

i7: Fotografia - Vista da chegada 

à Quinta da Vila (autoria da 

autora)

i8: Fotografia- Vista para a vinha 

da Quinta da Vila (autoria da 

autora)
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2.2 O vinho 

 A alimentação assumiu desde sempre um papel preponderante na vida e na socie-

dade, ligada inicialmente à sobrevivência e mais tarde à satisfação dos sentidos, chegando a 

ser encarada como uma verdadeira arte.

 O vinho, remonta igualmente à antiguidade, com destaque a partir dos egípcios, 

principalmente ao nível da espiritualidade. Os gregos e os romanos inserem no dia a dia, 

impulsionando a cultura da vinha. Na idade média melhora-se a forma de cultivar, continu-

ando a evolução até aos dias de hoje.

 Atualmente a gastronomia e o vinho são consideradas património pela UNESCO, 

levando a que se criem novos padrões de consumo e fazendo com que os consumidores se 

desloquem aos locais específicos para poderem viver a experiência.

 A arquitetura como contributo para o fomento do turismo, estimula o conceito de 

marca e o prestígio que cada vinho tem. A motivação do público está associada à vinicul-

tura, mas também, à procura do conforto, do descanso e do encontro com os processos 

tradicionais.

 A forma como a tecnologia tem evoluído, alterou significativamente os processos 

culinários, descaraterizando-os. Tudo o que é original e que está ligado a processos tradicio-

nais de confeção, é procurado pelos turistas, no sentido de encontrar as suas raízes.

 Os espaços destinados à produção de vinho são criados de forma a ligarem-se com 

espaços complementares, oferecendo ao público maior diversidade na oferta. Neste sen-

tido, torna-se a experiência do enoturismo uma tentativa de “autenticidade melhorada”, 

acrescentando uma dinâmica mais apelativa da oferta.

 “O turismo do vinho pode ser definido como visitas a vinhedos, adegas, festivais de vinho e 

mostras de vinho em que a prova de vinhos e/ou a experiencia dos atributos de uma região vinhateira 

são os principais fatores de motivação para os visitantes”(c4)

 A imagem é sempre o mecanismo ideal para a divulgação de ideias. Uma arquite-

tura pode transmitir e promover um conceito, materializando-o, tanto com a criação de 

ícones, como de famílias que despertem associações, levando à valorização do que se realiza 

nelas.
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 O enoturismo apresenta um índice de competitividade elevado, aumentando a ne-

cessidade do conceito ter que ser muitas vezes reinventado, sendo necessário estimular o 

público, criando elementos distintos, diversificando a oferta.

 “Proporcionar ao cliente uma experiência única e especificamente dirigida a ele, confere uma 

pessoalidade à situação que é habitualmente apreciada. Aliar carácter e uma comunicação atrativa 

a um produto, acaba por completar o processo. O (iminente) consumidor, rende-se.” (c5)

 Apesar da imagem negativa associada ao turismo, pela massificação, encenação e 

exploração territorial, a arquitetura pode ajudar a encontrar boas soluções, mesmo na ver-

tente do negócio, acrescentado valor sustentável e contextual à realidade.

 O Douro é um exemplo de uma região em que a oferta diversificada dentro das 

instalações das próprias quintas e hotéis já se encontra bastante explorada. Estes serviços 

específicos, pretendem que o turista vá ao sitio com o propósito de usufruir não só da ex-

clusividade da região, como do que lhe é proporcionado dentro do conceito do lugar onde 

fica hospedado ou do sítio que visita.

(i9)
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Região Demarcada dos Vinhos Verdes

 A Região Demarcada dos Vinhos Verdes  começa agora a criar mais apostas neste 

sentido, mas ainda está longe do dinamismo da oferta em regiões como o Douro.

 “ A verdade é que um vinho, se tem personalidade, vem de um sítio. Para ter caracter, um 

vinho faz-se numa região. Particulares condições naturais, o sol e a pedra, a terra e a água, ajudam a 

criar um produto singular, um vinho diferente.”(c6)

 Esta região estende-se por todo o Noroeste de Portugal, na zona tradicionalmente 

conhecida como Entre-o-Douro-e-Minho. Tem como limites a Norte o rio Minho, que es-

tabelece parte da fronteira com Espanha, a Sul o Rio Douro e as serras da Freita, Arada 

e Montemuro, a Este as serra da Peneda, Gerês, Cabreira e Marão, e a Oeste o Oceano 

Atlântico. Em termos de área geográfica, é a maior região demarcada portuguesa, e uma das 

maiores da Europa. (c7)

 Devido a questões culturais, a microclimas, tipos de vinho e modos de condução de 

vinhas, esta região está divida em sub-regiões: Amarante, Ave, Baião, Basto, Lima, Monção 

e Melgaço, Paiva e Sousa ( onde se localiza a vila de Lousada).

 Na sub-região do Sousa, o clima é ameno, as amplitudes térmicas são baixas, assim 

como o número de dias de forte calor no Verão, tal como nas sub-regiões do Ave e do Cá-

vado.

A influência atlântica não é direta, mas faz-se sentir, pois o relevo é pouco acentuado. As 

castas típicas são o Arinto, Loureiro e Trajadura, às quais se juntam o Azal e o Avesso, que 

têm uma maturação mais exigente. Nos vinhos verdes-tintos, Barrocal e Vinhão e ainda o 

Amaral e o Esporão. (c8)

 Depois de percorrer a envolvente da Quinta da Vila, nomeadamente casas com 

vinha semelhante, verificou-se que existem muitas adegas domésticas, do mesmo género ( 

integradas no rés-do-chão das habitações).  Dá a sensação que os agricultores foram criando 

as suas próprias casas em junção com a sua própria parcela de vinha.
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 Espaços do vinho

 O espaço destinado ao vinho e o sabor do mesmo, criam duas linguagens que se 

juntam, materializando ambientes e sabores. Esta junção determina uma identidade e torna 

o espaço e o vinho um só.

 Contudo, o espaço do vinho tem sempre o poder de gerar uma manifestação sen-

sorial ao utilizador que pode ser valorizada numa resposta arquitetónica, visto que entre o 

que é necessário e o que poderá ser poético, há um conjunto de fatores como o cheiro, os 

materiais, a humidade, a luz que se fundem.

 Numa adega, e seguindo os exemplos de algumas que serviram de referência, é ne-

cessário que exista um espaço onde se receciona as uvas no tempo da vindima. Este espaço 

tem normalmente um abrigo para o sol e para a chuva, e tem fácil acesso para o descar-

regamento da uva. A zona de fermentação é normalmente bem arejada, devido aos gases 

provocados pela mesma e está associada à zona de armazenamento e de prensagem. A zona 

onde é feito o engarrafamento, está ligada ao lado mais autónomo da adega, de forma a que 

facilmente seja retirado para distribuição.

 Nestas adegas “familiares”, mais pequenas, na maioria das vezes, todo o espaço 

alberga o armazenamento para envelhecimento. Em adegas maiores, com produções igual-

mente maiores, fazem a distinção do armazenamento: o que envelhece em cuba, barrica e 

ainda se criam meios distintos para os vinhos que são envelhecidos em condições particula-

res, como por exemplo salas próprias.

 Os espaços ligados ao vinho, não só as adegas, mas todos os espaços que contextua-

lizam, estão cada vez mais ligados à sua visita. Ultrapassa-se muitas vezes, a imediata relação 

entre o edifício e a função, para explorar a criação de espaços surpreendentes que causem 

impacto junto dos visitantes.(c9)

 “Não só de vinhos verdes é feita a fama da Aveleda. No edifício da Adega Velha, repousam 

as barricas de carvalho francês, onde se guarda a aguardente com o mesmo nome.(...)  Para ficar a 

conhecer um bocadinho da produção, foi criada uma nova ala para espreitar o processo de engarrafa-

mento. Regressando ao ponto de partida, recomenda-se uma passagem pela loja Aveleda, para quem 

queira levar uma recordação da marca.” (c10)
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 Neste excerto retirado da revista Visão, onde se conta um pouco da história da 

Quinta da Aveleda, uma propriedade inserida na sub-região do Sousa, tal como a Quinta 

da Vila, percebe-se que para além da publicidade ao próprio vinho e à marca, procura-se 

uma ligação do vinho ao lugar, como uma espécie de continuação entre o produto e o lugar. 

Construir espaços ligados ao vinho, prossupõe assim uma conexão entre a funcionalidade 

e as sensações, que a arquitetura pode transformar em algo contínuo, intimo e e numa ex-

periência única, associada a um lugar com carácter próprio.
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“Romper com o passado não significa nem abolir a sua memória, nem destruir os seus monumentos, 

mas conservar uns e outros num movimento dialético que, simultaneamente, assume e ultrapassa o 

significado histórico original, ao integra-lo num novo estrato semântico.” (c11)

 A realização de uma proposta de intervenção numa pré-existência, parte sempre de 

um equilíbrio, no qual se torna essencial esclarecer questões levantadas pela intervenção, 

de forma a que a estratégia apresentada seja consciente.

 A singularidade e os fatores próprios fazem com que um edifício seja considerado 

património, sem que seja um monumento classificado.

 Segundo Álvaro Siza, “Intervir no património supõe assumir que não existem regras 

nem soluções à priori, e que não é possível trabalhar com ideias preconcebidas; cada caso 

é diferente.”, sendo que “(...)a margem de liberdade do projeto é estabelecida pelas circuns-

tâncias que rodeiam cada situação, algo que o trabalho do arquiteto deve descobrir.” (c12), 

o que significa que a interpretação deve ser critica e contextualizada para se obter uma 

resposta mais responsável.

 Os edifícios pré-existentes que vão ser renovados ou atualizados, levantam diversas 

questões sobre a sua preservação. Não se pode nem destruir nem descaracterizar, é necessá-

rio manter a sua identidade.

 Quando fazemos uma reflexão sobre o que vai ser o futuro de algo, usando um 

testemunho do passado ou fazendo uma representação do nosso tempo, exige sempre res-

ponsabilidade e consciência, tentando “... conciliar a desejada manutenção das técnicas e 

sistemas construtivos originais, que fazem parte do conjunto de valores culturais materia-

lizados no edifício, com a necessária adaptação do mesmo às novas exigências de uso e de 

desempenho físico das construções, muitas delas vertidas em sede regulamentar, constitui 

um desafio adicional a que importa dar resposta cabal.”(c13)

 Existiu sempre a necessidade de se recuperar edifícios antigos, quer pela degradação 

de partes dos mesmos, quer pela adaptação de um novo programa ao função. É uma forma 

de os manter “vivos” e úteis.

2.3 Projeto e património humano, produtivo e construído
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 Até ao sec. XIX, um ponto de viragem no que trata da reabilitação do património, 

o restauro era baseado em reutilizar o que estava disponível na pré-existência e adaptar as 

normas construtivas às da atualidade. Apropriações danosas e excessivas, levaram ao desa-

parecimento de inúmeros vestígios da passagem humana. A partir daqui, com as posturas 

antagónicas de John Ruskin e de Viollet-Le-Duc, começam a criar-se dualidades de pensa-

mento relativos ao restauro e à conservação.

 A história do próprio edifício, as marcas de quem por lá passou tornam-se as suas 

impressões mais importantes. Há que compreender o passado, o que nos trouxe até ao pre-

sente e que criará uma explicação para o futuro. Temos que ter como base, a consciência do 

tempo.

 A associação entre a memória e a arquitetura é essencial. Um edifício não é só a 

peça arquitetónica, mas é também toda a memória de quem por ele passou e deixou marcas. 

A recuperação tem que ter consciência dessa passagem.

 A memória não é só um momento perdido no tempo e no espaço do passado. A 

memória pertence ao tempo e ao espaço em que foi criado.

 Existe ainda a memória coletiva, sinónimo de identidade, de um povo. Por exem-

plo, o Ágora de Atenas serve de reconhecimento não só da arquitetura, mas da própria 

civilização grega. Seria impossível reconhecer a apropriação do espaço, as funções dos edifí-

cios e as formas de vida sem a existência da ruína, que permite esse reconhecimento como 

memória.

 Para que exista um equilíbrio entre o novo e o antigo, é necessário que exista uma 

coerência entre aquilo que é a memória coletiva e o presente. A memória está associada ao 

homem de forma impactante, pois o passado serve sempre de suporte às novas criações. O 

projeto vai estar sempre ligado entre as memórias do arquiteto, do lugar e do cliente.
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A reabilitação e o turismo 

 Para dar resposta arquitetónica a um desafio que quer ser consciente relativamente 

ao património e ao mesmo tempo pretende uma sustentabilidade que permita adaptar a sua 

função atual a uma nova, deve partir de uma definição do que deve ser protegido, criando 

bases para adotar novas funções sem apagar as marcas do passado. 

 Indo de encontro ao tema do vinho como proposta temática para a reabilitação da 

Quinta da Vila, a necessidade de associar o que é tradicional ao próprio lugar e fazer uma 

transição para a atualidade sem perder essas raízes, fazem com que a conciliação dos fatores 

identidade, tempo e memória sejam essenciais.

 A intervenção com o intuito de prolongar a vida de um edifício deve tentar preser-

var o seu simbolismo, fazendo com que as sensações do passado permaneçam no presente. 

Tal como na gastronomia e na confeção de produtos, o público procura o  tradicional, que 

fuja da forma tecnológica da produção que hoje em dia estão submetidos e habituados, a 

procura vai de encontro ao que é único e original, e essa deve ser a base, não só da temática 

escolhida para o projeto, como da própria atitude para atuar no terreno.

 Contudo, há que saber distinguir o essencial do dispensável, ou a despretensão que 

pode ocorrer, criando um jogo de cedências e obrigações que nunca se podem perder da 

memória.

 Atrás das paredes com história, são criadas novas dinâmicas em que o arquiteto tor-

na-se congruente no respeito que demonstra pelo que existe. Na consciência das limitações, 

na conceção de novos espaços e no uso da memória no presente.

 Para intervir no edificado existem vários caminhos possíveis. A criação de corpos 

volumétricos autónomos da pré-existência, a introdução de um volume novo em contacto 

direto com o edificado existente e ainda a possibilidade de não se criarem novas volume-

trias e a pré-existência servir de limite/involucro do novo projeto.

 “Reabilitar um edifício antigo é adaptá-lo a novos usos. “Adaptá-lo” pode querer dizer apenas 

dar-lhe uma limpeza ou parti-lhe duas paredes por dentro (os “novos usos” necessitam a maioria das 

vezes, de espaços não muito diferentes dos “antigos” usos). Mas reabilitar um edifício pode ser encon-

trar-lhe a alma, a vocação que andava perdida: o que nunca tinha “chegado a ser.”(c14)
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 A Quinta da Aveleda

 A arquitetura tem uma vocação utilitária, onde a relação entre o programa e o es-

paço gera a necessidade de criar mecanismos de eficácia na resposta a um problema que se 

quer materializar.

 Uma adega será sempre uma adega, com todos os requisitos que dela fazem parte. 

Contudo, a abordagem que a linguagem arquitetónica pode fazer, acrescenta algo mais do 

que a abordagem objetiva e o cumprimento de um programa.

 A Quinta da Aveleda é uma propriedade localizada no concelho de Penafiel, e é 

atualmente a maior exportadora de vinho verde do país.

 Dada a proximidade da Quinta da Vila à Quinta da Aveleda e o grande investimen-

to que tem sido feito pelos proprietários no mercado turístico, tentou perceber-se que tipo 

de estruturas ligadas ao turismo existem, servindo assim de exemplo para a intervenção que 

se pretende fazer na Quinta da Vila.
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 A Aveleda tem um ambiente peculiar para os turistas. Aqui não existe hospedagem, 

a quinta tem um exotismo da flora que em conjunto com o percurso e a história da própria 

família faz com que existam motivos suficientes para que as pessoas possam visita-la.

 A intenção da visita turística passa por conhecer todo o percurso da Quinta da Ave-

leda onde o elemento protagonista da paisagem é sempre a vinha.

 Ao longo desse percurso existem várias experiências e visitas que são feitas, garan-

tindo a união de todas as peças com a ultima intervenção executada pelo arquiteto Diogo 

Aguiar, a reabilitação de um antigo celeiro que potência a dinâmica e a organização das 

visitas turísticas. É o ponto inicial e final da visita e cria um sentido mais claro à história 

que se conta durante toda a viagem pela quinta.

 Na Aveleda é possível também usufruir de experiências como sessões de eventos em-

presariais, até cinquenta pessoas, sessões de team-building, piqueniques na vinha, passeios 

de bicicleta por entre as vinhas e outras atividades feitas à medida, conforme as necessida-

des dos visitantes.(c15) Existe também a possibilidade de visitar os métodos de produção do 

vinho e os armazéns onde estão as pipas de vinhos e aguardentes que passam pelo processo 

de envelhecimento.

 Com a inserção do novo programa que resultou da recuperação do antigo celeiro, 

ficou garantido o apoio necessário ao turismo, ao qual a quinta se tem dedicado cada vez 

mais. Este edifício está organizado numa sucessão de espaços contínuos, sala de degustação 

(com uma pequena copa), uma vinoteca com um mezanino, no volume central, e uma loja 

na ala lateral restante. A organização dos compartimentos permite ainda uma leitura domi-

nante do espaço nas zonas elevadas e ainda foi retratada a história da família, que produz 

vinho verde há cinco gerações.

 A versatilidade deste novo edifício, permite que se possa utilizar principalmente a 

ala de degustação para outros eventos, que podem ser auxiliados pelo auditório ou pelas 

esplanadas recriadas das eiras pré-existentes.Dada a proximidade das quintas, o facto de a 

paisagem ter as mesmas características, a vinha ser plantada com castas semelhantes às que 

se produzem na Quinta de Aveleda, a ideia será atrair um público que procure o mesmo 

tipo de turismo.
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 Existem várias rotas que passam pela região do Vale do Sousa, gastronómicas,  arqui-

tetónicas ou históricas. A Rota do Românico é a mais conhecida. Estas rotas para além da 

visita aos monumentos, aliam-se sempre a paragens estratégicas de descanso. Estas paragens 

contemplam provas de vinhos e de iguarias das localidades. A Quinta da Aveleda está estra-

tegicamente lançada nesse sentido, o que parece ser igualmente uma boa opção de inserção 

e melhoramento de contexto para o projeto que se pretende fazer na Quinta da Vila.

 Lançar uma estratégia neste sentido, fará com que a pertinência do presente tra-

balho possa residir nos diversos contributos para o melhor conhecimento da região e os 

valores patrimoniais (arquitetónico, paisagístico, produtivo, social, turístico, económico, 

entre outros) sem deixar de enunciar um caminho prepositivo fundado num projeto de 

reabilitação.
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                                          CAPÍTULO 3.
                                          DO EDIFÍCIO EXISTENTE



 Para uma melhor compreensão do caso de estudo e do lugar, foi necessário perceber 

o enquadramento histórico e patrimonial da quinta no seu contexto humano, produtivo e 

construído ao longo do tempo.

 A Quinta da Vila está localizada na freguesia de Santa Margarida de Lousada, que 

está na origem do concelho de Lousada. Quando D. Afonso Henriques fundou Portugal, 

doou várias terras a famílias nobres espanholas que o ajudaram na luta contra os mouros, 

como é o caso dos “Louzadas”, em forma de recompensa. Esta família, atribui o nome ao 

lugar onde se estabeleceram, e construíram uma igreja em honra de S. Salvador (de Lousa-

da), como ficou conhecida até à idade média. (c16)

 Já no sec. XVI, esta freguesia era uma das mais importantes do concelho, tinha 

casas como a do Porto ou a do Outeiro e propriedades como a Rabada ou a Vila, onde está 

atualmente localizada a casa da Quinta da Vila, que ainda hoje perduram. 

 Apesar de Santa Margarida ter sido sede de concelho, é atualmente uma terra pe-

quena e pouco povoada, com grande interesse histórico e patrimonial, que resistiu aos 

tempos e às mudanças. 

 Relativamente à Quinta da Vila, embora a propriedade já fosse pertença da família, 

a documentação mais antiga que existe da ligada à transmissão do bem, é uma certidão de 

1955, onde  se anexa um documento escrito à mão com as áreas da casa e das propriedades 

pertencentes à mesma. 

 A Quinta da Vila tem desde longa data uma ligação à produção de vinho, um gosto 

enraizado na família ao longo de muitas gerações. 

 Atualmente a casa está abandonada, estando os espaços da adega e do beiral  a 

servir de armazém para arrumar o material e as alfaias de apoio à vinha e á atividade agríco-

la. 

3.1 A Quinta da Vila

(i25)
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Para que fosse possível trabalhar sobre o “real”, contactou-se numa primeira instância a 

Câmara Municipal de Lousada, de forma a ter acesso ao maior número de material possível 

e existente para o desenvolvimento do trabalho. Através daqui, foi obtido o acesso ao dwg 

e às plantas de ordenamento e condicionantes.

 A planta fornecida apresenta-se a uma escala 1/2000, estando representadas as cur-

vas de nível de dez em dez metros. Esta planta foi um bom ponto de partida, mas não foi su-

ficiente, para realizar um projeto que incide obrigatoriamente numa escala de pormenxor. 

 Fez-se o levantamento rigoroso das cotas do edificado existente e do terreno mais 

próximo, com ajuda de um topógrafo. O restante não foi levantado de uma forma tão rigo-

rosa, na medida em que este projeto, do qual resulta a presente dissertação, é um exercício 

de compreensão do espaço, ou seja, da quinta- enquanto terreno. Foi lançada uma estraté-

gia prática mas mais simplificada para a execução desse trabalho.

 A primeira planta de conjunto e a base do trabalho foi uma junção do material 

do topógrafo, com a informação das plantas camarárias e os estudos de levantamento do 

terreno, que foram sendo feitos de forma a serem complementares entre si e assim criar um 

desenho o mais rigoroso possível.

 Este processo, que aconteceu antes de se entrar para a atmosfera do interior da casa, 

foi demorado mas foi um exercício muito útil. Para além de se obter a planta do terreno 

estruturada, ganhou-se uma perceção real do mesmo, o que permitiu conhecer melhor os 

pontos que mereceram atenção especial, em que por vezes numa análise superficial parecem 

não ter relevância ou não são identificados.. 

 O contacto com o terreno para levantamentos, fotografia ou desenho, permitiu 

uma passagem pelas várias estações do ano, assim como pela tomada de consciência de 

vistas enquadradas, exposição solar e diferentes atmosferas do espaço, que se tornou parte 

fundamental do trabalho.
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 Foram considerados vários fatores, dos quais fazem parte a interação do trabalho 

com a realidade e a legislação em vigor.

 Segundo a planta de ordenamento disponível na Câmara Municipal de Lousada, o 

terreno está dividido em dois tipos de solo. A zona onde se situa o edificado existente que 

está em “Solo urbanizado- Espaços Residenciais do tipo III” e a parte onde existe a intenção 

de criar um volume de apoio ao programa turístico, e onde se situa toda a vinha, que se 

encontra em “Solo Rural – Espaço Agrícola de Produção”

 Conforme o regulamento do Plano Diretor Municipal do concelho de Lousada, 

publicado em Diário da Republica, para uma área de Espaço Agrícola de produção, existem 

várias alíneas que diferem segundo o regime de edificação.

 Segundo a planta de condicionantes, este solo rural é uma Reserva Agrícola Nacio-

nal (RAN), onde segundo o Artigo 42º do PDM, que fala sobre o Regime de Edificabilida-

de, “admitem-se construções para fins turísticos e equipamentos de utilização coletiva, de 

interesse publico, reconhecido pelo município como determinante para a caracterização 

de estratégias de desenvolvimento do concelho, desde que o índice de impermeabilidade 

não exceda 0.25”, sendo admitidos outros usos, descriminados em outras alíneas, como a 

edificação de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, comerciali-

zação e exploração de recursos que deverão “garantir a preservação e valorização dos valores 

ambientais e adequado enquadramento paisagístico e arquitetónico”.

 Assim a inserção de um novo volume destinado ao apoio do programa turístico, 

tem enquadramento na legislação em vigor e no PDM local.

(i28) (i29)
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匀漀氀漀 甀爀戀愀渀椀稀愀搀漀 
䔀猀瀀愀漀猀 刀攀猀椀搀攀渀挀椀愀椀猀 琀椀瀀漀 䤀䤀

䔀猀瀀愀漀 䄀最爀挀漀氀愀 
䔀猀瀀愀漀猀 䄀最爀挀漀氀愀 搀攀 瀀爀漀搀甀漀

刀攀挀甀爀猀漀猀 䄀最爀挀漀氀愀猀 攀 䘀氀漀爀攀猀琀愀椀猀 
刀䄀一ⴀ 刀攀猀攀爀瘀愀 䄀最爀挀漀氀愀 一愀挀椀漀渀愀氀

(i30)

(i31)
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 Depois da análise do terreno, das suas condicionantes e ordenamento, começou a 

delinear-se uma estratégia de abordagem para o projeto da Quinta da Vila. Optou-se por, 

em primeiro lugar, perceber de uma forma geral quais as características deste terreno e as 

suas atuais funcionalidades.

 A partir desse estudo, foram então tiradas ilações que permitiram analisar cada área 

a intervir, segundo o programa que se pretende implementar.

 Percebeu-se que a topografia do terreno fazia um corte com uma orientação apro-

ximada Sudoeste/Nordeste, dividindo o terreno em três áreas distintas, que se completam 

mas que têm funções diferentes. 

 Existe um primeiro espaço de habitação/adega e sua envolvente, que está mais pró-

xima de uma segunda área destinada ao cultivo de alimentos para consumo próprio e ár-

vores de fruto. Estas duas áreas ocupam a parte norte do terreno, já a vinha, ocupa toda 

a parte sul. Os elementos como o tanque, o beiral e as zonas pavimentadas, são pontos a 

ter em conta e que dão indícios de boas hipóteses de separação de zonas e identificação de 

espaços.

 Para que fosse possível implementar a intervenção de um forma contínua e unitária, 

pensou-se numa estratégia inicial para a planear.

 Á medida que o projeto foi sendo desenvolvido, foi sofrendo adaptações e altera-

ções, consoante as necessidades, mas teve sempre por base o plano inicial.

 Pensou-se à partida, em desativar as funções habitacionais da casa, visto que os pro-

prietários não têm interesse em viver aqui, transformando-a num local para museu e um es-

paço para colóquios e reuniões. A zona da adega foi desde o início opção ser mantida como 

tal, uma vez que se trata da função principal da quinta. O beiral passaria a ser uma zona de 

convívio e contacto com o exterior, e esta foi também foi uma opção inicial, sugerida pela 

pavimentação existente no exterior do mesmo - a Eira- que se distingue do restante.

 Relativamente ao novo volume, cuja função seria uma sala de provas, foi questiona-

do até mais tarde, tanto ao nível do seu posicionamento como da sua dimensão. A linha 

principal que faz a separação altimétrica mais acentuada no terreno sugeriu o posiciona-

mento criando neste sentido a possibilidade do projeto tirar partido da topografia.
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 O  objetivo seria o de criar um esquema final em que as intenções fossem de uni-

ficação da quinta, permitindo que as atmosferas fossem mantidas, enaltecendo o que de 

melhor este espaço tem para oferecer a cada visitante. Para isso também se tornaram impor-

tantes elementos como a localização e definição do espaço de entrada na propriedade, o 

aparcamento automóvel e os percursos criados de forma a respeitar e reconhecer as caracte-

rísticas da paisagem do lugar e do edificado.
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娀漀渀愀 栀愀戀椀琀愀漀 娀漀渀愀 搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀⼀倀漀洀愀爀 娀漀渀愀 嘀椀渀栀愀 吀愀渀焀甀攀猀 搀攀 最甀愀 嘀椀愀 愀氀挀愀琀爀漀愀搀愀

䌀栀愀爀渀攀椀爀愀 搀攀 猀攀瀀愀爀愀漀 搀漀 琀攀爀爀攀渀漀

(i32)



c16: http://www.freguesias.pt/

freguesia.php.cool=130520

i25: Vista da atual entrada na 

Quinta da Vila (autoria da 

autora)

i26: Fotografia paisagem 

lousadense no inicio do sec. 

XX- passagem do comboio em 

Sta. Margarida- “Lousada- terra 

prendada”, produção de Anegia 

editores, 2a. edição

i27: Recorte de documento 

ligado à transmição da Quinta 

da Vila com o valor das partes da 

propriedade no ano de 1955

i28: Planta parcial da freguesia 

de Sta. Margarida (CML)

i29: Desenho realizado para 

estudo de topografia -22-12-1995- 

(autoria da autora) 

i30: Planta de Ordenamento 

(CML)

i31: Planta de Condicionantes 

(CML)

i32: Primeira leitura interpretati-

va do terreno ( autoria da autora)
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 O levantamento arquitetónico é a base para um projeto de reabilitação, pois permi-

te que compreendamos todo o edifício. A tentativa é aproximar o mais possível os desenhos 

à realidade para desta forma obtermos uma base mais rigorosa de trabalho e o conhecimen-

to mais aprofundado, que só um trabalho no terreno permite.

 O trabalho de levantamento deste edifício, como já foi anteriormente explicado, 

foi executado com materiais manuais e técnicas que foram sendo apuradas com as idas ao 

terreno e o auxilio de um topografo que permitiu chegar às dimensões gerais do edifício, 

cotas dos pisos, alçados e pormenores com mais rigor.

 O processo foi executado do geral para o particular, usando o método de triangu-

lação e o cruzamento com as medidas do topógrafo, para fechar as plantas, que foram as 

primeiras a serem executadas. Contudo, pela falta de acessibilidade a algumas zonas do 

rés-do-chão e das aguas furtadas, as medidas interiores têm um rigor inferior à planta do 

primeiro piso. Foram depois registados pormenores que acabam por acrescentar mais infor-

mação às plantas.

 No que diz respeito aos alçados, as medidas fornecidas pelo topógrafo foram essen-

ciais. Foi a partir do cruzamento dos desenhos manuais com estas medidas, juntamente 

com os pormenores de caixilharia, dos pavimentos, portas, rodapés, etc. que resultou o 

levantamento final.

 Ao longo de todo o levantamento, existiu uma preocupação constante para que este 

ajudasse, tanto quanto possível, nas opções de projeto, atendendo às subtilezas e expondo 

mais detalhe, o que difere e adiciona informação às plantas /alçados que inicialmente esta-

vam num estado muito mais simplificado.

 O levantamento ficou completo com o registo de pormenorização da caixilharia, da 

fachada, portas interiores e exteriores, rodapés, configurações de pavimento e de alvenaria, 

que permite sintetizar os aspetos que realmente importam no momento de propor uma 

intervenção no edifício.

 É importante ter em atenção a compreensão do arquiteto, entre os pontos rigorosos 

do topografo e a adaptação do processo manual com as medidas tiradas pelo método tradi-

cional.

3.2 Do levantamento arquitetónico
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 A Quinta da Vila surge na linha da tradição das construções do inicio do sec. XX, 

feitas na zona de Lousada, que mantêm uma ligação à produção agrícola. A principal carac-

terística deste tipo de construções do inicio do sec. XX é a flexibilidade que existe entre o 

espaço de habitação e o espaço de trabalho. 

 O sistema estrutural principal deste edifício, consiste em paredes de alvenaria de 

granito, a estrutura dos pisos é composta por vigas de madeira e a estrutura da cobertura,  é 

igualmente em madeira e telha marselha. A estrutura secundária, é constituída por paredes 

de tabique simples no primeiro piso e alvenaria no rés-do-chão. Os tetos são em estuque e 

na transição para o piso da adega têm a estrutura à vista.

 As paredes são revestidas e acabadas da mesma forma que as paredes de meação no 

primeiro piso, correspondente à zona da habitação, de forma a mostrar no interior uma 

linha de continuidade.

 Trata-se da aplicação de um conhecimento consolidado de construção tradicional 

aperfeiçoada, de forma a encaixar o programa da produção e do apoio ao vinho e à vinha.

 As fachadas têm a predominância da cor azul no primeiro piso e a alvenaria à vista 

no piso do rés-do chão.A Sul, existe uma transição entre as várias zonas da casa que se re-

fletem no tratamento da pedra. É interessante perceber a transição progressiva entre uma 

pedra em que o tamanho varia e está colocada de forma aleatória até à pedra biselada que 

se encontra mais próxima da zona mais nobre do desenho da casa.

 A fachada Oeste, que é a que corresponde à entrada principal da casa, tem uma es-

cadaria em pedra até ao nível do primeiro piso. Tem uma porta de duas folhas, assim como 

as janelas, em madeira, com desenho de requinte distinguindo-se das restantes. A cor azul 

mantém-se no plano do primeiro piso.

 A fachada Este, apresenta as mesmas características da fachada oeste. A porta da 

entrada é igual e as janelas têm também uma subtileza de desenho que as distingue. Nesta 

fachada temos a saliência na cobertura do plano das aguas furtadas, com uma janela, pinta-

da no mesmo azul do primeiro plano.

 A fachada Norte, corresponde ao tardoz do edifício, tem uma parte em alvenaria e 

outra pintada igualmente em azul, fazendo correspondência com o alçado sul. 

53



(i34) (i35)

(i33)

54



 Para melhorar o rigor nos desenhos de levantamento foram utilizados exemplos da 

construção tradicional portuguesa, por forma a tentar compreender a estrutura da casa, 

mesmo quando existe falta de acesso ou visibilidade.

 A principal diferença relativamente ao sistema tradicional comum, é a adaptação 

da construção à produção vinícola, que foi sofrendo alterações ao longo do tempo, de 

acordo com as necessidades dos proprietários. A estrutura principal foi preparada para este 

efeito, mas o edifício foi sofrendo atualizações pontuais, o que faz com que a casa mostre a 

passagem de várias gerações, embora com pouca atenção às questões da preservação dessa 

memória. 

䔀猀瀀愀漀 愀爀洀愀稀攀渀愀洀攀渀琀漀
㈀　⸀㔀㈀洀㈀

䔀猀瀀愀漀 䄀爀洀愀稀攀渀愀洀攀渀琀漀 ⠀䄀搀攀最愀⤀
㌀⸀㤀㘀洀㈀

䔀猀瀀愀漀 
䄀爀洀愀稀攀渀愀洀攀渀琀漀 
⠀䄀搀攀最愀⤀ ⠀㈀⤀
㌀⸀㌀㠀洀㈀

䄀爀爀甀洀漀猀
　㤀⸀㠀㔀洀㈀

䄀搀攀最愀
㔀⸀㈀　洀㈀

䈀攀椀爀愀氀
㤀⸀㈀㔀洀㈀

䄀爀爀甀洀漀猀
䈀攀椀爀愀氀
　㐀⸀㔀㘀洀㈀

䔀猀瀀愀漀 䄀爀洀愀稀攀渀愀洀攀渀琀漀 
㈀　⸀㔀㈀洀㈀

䌀漀稀椀渀栀愀 
㜀⸀　洀㈀

匀愀氀愀 搀攀 刀攀昀攀椀攀猀 
㠀⸀㐀　洀㈀

儀甀愀爀琀漀  
　㠀⸀㔀㜀洀㈀

儀甀愀爀琀漀  
　㜀⸀㔀㠀洀㈀

儀甀愀爀琀漀  
　㠀⸀㐀　洀㈀

䌀漀爀爀攀搀漀爀 
㐀⸀㘀㘀洀㈀

䔀渀琀爀愀搀愀  
㈀⸀　㘀洀㈀

䠀愀氀氀 愀挀攀猀猀漀
䄀最甀愀猀
䘀甀爀琀愀搀愀猀 
　㤀⸀㘀㔀洀㈀

䔀渀琀爀愀搀愀 ㈀
㔀⸀㜀 洀㈀

(i36)

(i37)

i33: Desenhos de levantamento- 

estudo (autoria da autora)

i34: Desenho levantamento 

(autoria autora)

i35: Desenho levantamento 

(autoria da autora)

i36: Planta piso rés-do-chão - com 

áreas - sem escala (autoria da 

autora)

i37: Planta primeiro piso- com 

áreas -sem escala (autoria da 

autora)

55



(i38)

(i39) (i40)

(i41)

56



i38: Alçado Norte -sem escala 

(autoria da autora)

i39: Alçado Este -sem escala 

(autoria da autora)

i40: Alçado Oeste -sem escala 

(autoria da autora) 

i41: Alçado Sul -sem escala (auto-

ria da autora)
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3.3 Caracterização construtiva e estado de conservação do 
edifício

 Após o levantamento arquitetónico executado, num projeto como o que se pre-

tende, para a Quinta da Vila, a caracterização construtiva e o levantamento do estado de 

conservação do edifício, são fatores determinantes na definição de estratégias de projeto, 

constituindo assim um documento que auxilia na compreensão das anomalias mais graves 

do edifício.

 Durante o processo de investigação do edifício existente, foram detetadas as ano-

malias que ocorriam com mais frequência, como é o caso das humidades e condensações, 

principalmente em zonas onde existem aberturas de vãos ou fissuras nas paredes e detiora-

ções tanto nos pavimentos como nos tetos.

 Para executar este levantamento, fez-se um registo in loco, assinalando sobre a planta 

executada anteriormente com o auxilio de desenhos e fotografias, transportando mais tarde 

toda a informação para suporte digital.

 Este registo seguiu uma lógica que se repetiu ao longo de todo o trabalho, a divisão 

das zonas de análise em: cobertura, fachadas e os vãos das mesmas, pisos (tetos e pavimen-

tos), paredes e portas interiores e infraestruturas.

 A cobertura, encontra-se num estado médio de conservação, dependendo principal-

mente da zona e da afetação desta às chuvas ao sol e ao contacto com o exterior.  É compos-

ta por telhados de quatro águas no volume principal da casa e de duas águas nos restantes 

volumes.

 Relativamente à sua caracterização construtiva, a estrutura é em madeira e aplica 

elementos da construção tradicional portuguesa, usando a telha marselha e um remate em 

madeira ao longo de todo o perímetro da casa.

 As telhas têm algum desgaste, existem muitas que estão partidas. A estrutura, na 

zonas de armazenamento e de exposição exterior, assim como, na parte correspondente 

ao piso de águas furtadas, apresenta um mau estado de conservação comparativamente às 

zonas mais resguardadas da casa. A drenagem de águas pluviais, apresenta um sistema defi-

ciente, sendo uma das principais causas dos problemas da cobertura.

 As fachadas da casa, têm dois materiais distintos que dividem não só as zonas da 

casa como as hierarquizam. No nível superior a cor azul do revestimento exterior é
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 dominante e no nível do rés-do-chão a pedra encontra-se à vista e vai sendo selecionada de 

forma mais criteriosa à medida que se aproxima das zonas principais da casa.

 A fachada Norte,  tem o revestimento exterior de cor azul bastante deteriorado, 

não só pela presença de humidades e condensações, como também de algumas fissuras nas 

paredes. No que diz respeito aos vãos, as janelas são todas de guilhotina, têm alguns vidros 

e caixilhos partidos e apresentam fungos. A porta, mostra sinais de desgaste e falta de segu-

rança.

 Nesta fachada, devido à subida das cotas do terreno, a ligação com a cobertura está 

mais próxima pois existe apenas um piso. Genericamente, nota-se que quando as paredes 

se aproximam da terra aumenta o número de anomalias.

 A fachada Este, é onde se distingue melhor a diferença entre o acabamento de cor 

azul do primeiro piso e a pedra à vista do rés do chão. As portas e janelas que se encontram 

no primeiro piso, têm um desenho original. São todas de duas folhas, apresentam alguns 

vidros partidos mas as madeiras estão em bom estado de conservação. A janela que se vê 

na treparia, tem uma caixilharia metálica mais recente, que que não é original.  As pare-

des apresentam fissuras com alguma dimensão, provenientes da descida de águas pluviais. 

Existem muitos sinais de passagem de infraestruturas provisórias, que estão marcadas com 

buracos, cimentações e acrescentos de pequena dimensão.

 Existe ainda uma escadaria em cimento, que tenta reproduzir o desenho de uma 

que existiria anteriormente. Apesar de ser mais recente está em mau estado de conservação, 

estando em causa a segurança da mesma. Esta escada tem algum realce nesta fachada.

 A fachada Sul, é a que contempla todas as áreas da casa, sendo a que mais se des-

taca, tanto pela sua dimensão como pela sua posição geográfica. Nesta, podemos observar 

várias transições entre o tipo de pedra utilizado no rés-do-chão, assim como, as transições 

entre a alvenaria e o acabamento de cor azul. Observa-se que as humidades e condensações 

apresentam-se em filmes negros e colónias biológicas, e são mais evidentes nos sítios onde 

a água escoa até ao solo ou junto dos tubos de queda das janelas.

 No primeiro piso, as janelas são todas metálicas, fugindo do desenho original, já no 

rés-do chão, existem portas metálicas posteriores à construção inicial da casa. 
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 Restam vestígios que dão indícios de como seriam as portas originais. No beiral, as 

portas estão em mau estado de conservação e pontualmente partidas.

 A fachada Oeste, é a que mais mantém os elementos originais. Apresenta uma esca-

daria em pedra, que conduz a uma porta em bom estado de conservação. A janela e a porta 

de acesso à cozinha são de duas folhas, com um desenho original e bem conservadas, por se 

encontrarem abrigadas. Existe uma estrutura em cimento que serve atualmente de guarda 

e algumas estruturas em ferro que seguram o telhado do alpendre da entrada.

 Estas estruturas estão colocadas por uma questão de segurança, não são originais da 

casa e mostram que a cobertura neste alpendre está muito degradada, sendo até insegura.

 Passando à descrição dos pisos, nomeadamente no que toca a tetos e pavimentos 

estes apresentam diversas patologias, dependendo das zonas do edifício.

 No rés-do-chão, não existem praticamente pavimentações, exceto na zona da adega 

em que existe um pavimento em cimento, típico de uma zona de trabalho onde há neces-

sidade de arrastar coisas e colocar peças com muito peso. O teto da adega tem a estrutura 

à vista, onde é possível a observar a métrica das vigas, que estão em bom estado de conser-

vação, já em outras zonas, pela dificuldade de acesso, não é possível obter uma informação 

tão rigorosa.

 No pavimento do primeiro piso, detetaram-se bastantes fissuras, humidades e con-

densações, especialmente na zona encostada à fachada norte. No teto, as humidades e con-

densações aumentam, assim como, os destacamentos de argamassa no lado Este. O estuque 

está mais deteriorado nas zonas em contacto direto com as águas furtadas. O soalho do 

primeiro piso tem um estado de conservação razoável.

 O piso de águas furtadas, é o mais afetado por anomalias, apresenta o soalho muito 

estragado, tornando o acesso difícil e perigoso.

 As paredes interiores do rés do chão são executadas em alvenaria, o que ajuda a 

fazer a transição do terreno para a casa, alicerçando-a. Aqui não existem registos de anoma-

lias. No primeiro piso, as paredes são executadas em tabique simples, tal como é tradicio-

nal. Encontram-se globalmente em bom estado de conservação, quando estão voltadas para 

sul, piorando a sua condição à medida que se vão prolongando para norte e se encostam ao 

solo.
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 As paredes interiores do rés do chão são executadas em alvenaria, o que ajuda a 

fazer a transição do terreno para a casa, alicerçando-a. Aqui não existem registos de anoma-

lias. No primeiro piso, as paredes são executadas em tabique simples, tal como é tradicio-

nal. Encontram-se globalmente em bom estado de conservação, quando estão voltadas para 

sul, piorando a sua condição à medida que se vão prolongando para norte e se encostam ao 

solo.

 As águas furtadas apresentam paredes em madeira, que se misturam com a própria 

estrutura do telhado e têm muitas fissuras e partes partidas.

 As escadas interiores em madeira estão seguras estruturalmente mas apresentam 

sinais de desgaste típico da madeira. Os rodapés das salas têm algum desenho e estão em 

bom estado. Apesar disso, acontecem algumas interrupções de forma abrupta e com pouco 

sentido, o que leva a querer que foram cortados à posteriori por algum motivo.

 Quanto às infraestruturas, o abastecimento de água é feito com tubagem à vista 

pelo exterior,  a rede elétrica está desligada,  tendo um único quadro em funcionamento na 

adega e a rede de gás é inexistente. Não existe qualquer ligação às redes de abastecimento 

público.
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䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 最甀愀猀 昀甀爀琀愀搀愀猀 ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀

䰀椀洀椀琀攀

匀漀愀氀栀漀 搀攀琀攀爀椀漀爀愀搀漀



䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 最甀愀猀 昀甀爀琀愀搀愀猀 ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀

䰀椀洀椀琀攀

匀漀愀氀栀漀 搀攀琀攀爀椀漀爀愀搀漀



䐀攀猀琀愀挀愀洀攀渀琀漀 愀爀最愀洀愀猀猀愀

䘀椀猀猀甀爀愀猀

匀漀愀氀栀漀 搀攀琀攀爀椀漀爀愀搀漀

䠀甀洀椀搀愀搀攀猀 攀 挀漀渀搀攀渀猀愀攀猀

倀椀猀漀 愀挀椀洀攀渀琀愀搀漀

倀氀愀渀琀愀 瀀愀瘀椀洀攀渀琀漀猀

倀氀愀渀琀愀 琀攀琀漀猀

䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 瀀爀椀洀攀椀爀漀 瀀椀猀漀 ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀



䐀攀猀琀愀挀愀洀攀渀琀漀 愀爀最愀洀愀猀猀愀

䘀椀猀猀甀爀愀猀

匀漀愀氀栀漀 搀攀琀攀爀椀漀爀愀搀漀

䠀甀洀椀搀愀搀攀猀 攀 挀漀渀搀攀渀猀愀攀猀

倀椀猀漀 愀挀椀洀攀渀琀愀搀漀

倀氀愀渀琀愀 瀀愀瘀椀洀攀渀琀漀猀

倀氀愀渀琀愀 琀攀琀漀猀

䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 瀀爀椀洀攀椀爀漀 瀀椀猀漀 ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀





倀氀愀渀琀愀 琀攀琀漀猀

倀氀愀渀琀愀 瀀愀瘀椀洀攀渀琀漀猀

䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 爀猀ⴀ搀漀ⴀ挀栀漀 ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀

䄀爀攀愀 挀漀戀攀爀琀愀 搀攀 愀甀砀氀椀漀  愀琀椀瘀椀搀愀搀攀 愀最爀挀漀氀愀ⴀ 愀戀攀爀琀愀 愀漀 攀砀琀攀爀椀漀爀 ⠀猀攀洀 瀀愀瘀椀洀攀渀琀漀⤀

䄀爀攀愀 挀漀戀攀爀琀愀 搀攀 搀椀昀挀椀氀 愀挀攀猀猀漀ⴀ 愀瀀漀椀漀 攀 愀爀洀愀稀攀渀愀洀攀渀琀漀 搀愀 愀琀椀瘀椀搀愀搀攀 愀最爀挀漀氀愀 ⠀猀攀洀 瀀愀瘀椀洀攀渀琀漀⤀

娀漀渀愀 搀愀 䄀搀攀最愀





䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 䄀氀愀搀漀 匀甀氀 ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀

䄀氀琀攀爀愀漀 搀攀 洀愀琀攀爀椀愀氀

䌀愀椀砀椀氀栀愀爀椀愀 搀攀最爀愀搀愀搀愀

䄀氀琀攀爀愀漀 搀攀 挀愀椀砀椀氀栀愀爀椀愀

䠀甀洀椀搀愀搀攀猀 攀 挀漀渀搀攀渀猀愀攀猀



䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 䄀氀愀搀漀 䔀猀琀攀  攀 䄀氀愀愀搀漀 伀攀猀琀攀 ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀



䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 䄀氀愀搀漀 䔀猀琀攀  攀 䄀氀愀愀搀漀 伀攀猀琀攀 ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀



嘀椀搀爀漀 瀀愀爀琀椀搀漀

䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 䄀氀愀搀漀 一漀爀琀攀  ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀

䘀椀猀猀甀爀愀猀

䌀愀椀砀椀氀栀愀爀椀愀 搀攀最爀愀搀愀搀愀

䌀漀氀渀椀愀 戀椀漀氀最椀挀愀

䠀甀洀椀搀愀搀攀猀 攀 挀漀渀搀攀渀猀愀攀猀



嘀椀搀爀漀 瀀愀爀琀椀搀漀

䐀漀 攀搀椀昀挀椀漀 攀砀椀猀琀攀渀琀攀 ⴀ 䄀氀愀搀漀 一漀爀琀攀  ⠀瀀愀琀漀氀漀最椀愀猀⤀

䘀椀猀猀甀爀愀猀

䌀愀椀砀椀氀栀愀爀椀愀 搀攀最爀愀搀愀搀愀

䌀漀氀渀椀愀 戀椀漀氀最椀挀愀

䠀甀洀椀搀愀搀攀猀 攀 挀漀渀搀攀渀猀愀攀猀





                                        CAPÍTULO 4.
                                        A NOVA QUINTA DA VILA



 O estudo diagnóstico permitiu conhecer mais profundamente o edifício existente e 

identificar os seus principais problemas. 

 O levantamento rigoroso do edifício e a identificação das patologias, facilita a cria-

ção de uma estratégia no sentido de melhorar as condições de conforto para o programa 

que se pretende inserir na casa. 

 De um modo geral, a gravidade das patologias aumenta à medida que nos aproxi-

mamos da cobertura. Os problemas provêm essencialmente das condicionantes técnicas da 

altura, a degradação natural / durabilidade dos materiais e as fugas de água que se fazem 

notar com mais intensidade principalmente no piso das águas furtadas. 

 A estrutura da cobertura, apresenta bastantes pontos onde a proliferação de fungos 

na madeira levou ao aparecimento de problemas que podem causar potenciais falhas estru-

turais. O telhado apresenta muitas telhas partidas, o que faz com haja a necessidade de se 

fazer uma revisão total e possivelmente uma substituição na totalidade.

 As fachadas têm diferentes abordagens patológicas, devido à maior incidência de 

chuva e sol ao longo dos anos, o que faz com as atitudes a tomar também tenham que ser 

distintas. 

 A fachada Norte, apresenta o pior estado de conservação no que diz respeito aos 

vãos exteriores opacos, às portas e às caixilharias. Apresenta muitas fissuras e fungos nas pa-

redes e uma necessidade de reformulação e restauro dos vãos abertos pois estes apresentam 

quase sempre vidros partidos ou partes muito degradadas.

 A fachada Este, tem as paredes com um bom estado de conservação no piso supe-

rior.  No piso inferior, nota-se algumas fissuras e humidades devido à proximidade com 

o solo. A cor azul predomina, mostrando que este lado é menos afetado pelas condições 

meteorológicas. As caixilharias estão um pouco degradadas, mas ainda funcionais. A porta 

existente encontra-se em bom estado de conservação.

 A Sul, temos a fachada principal da casa, com maior extensão total. As paredes 

exteriores são de dois tipos, o granito à vista e reboco pintado de azul. Aqui, as humidades 

e condensações aparecem junto às janelas. As caixilharias, não são as originais e as portas 

existentes também não. Existem vãos abertos que correspondeiam a portas originais das

4.1 Síntese de estudo diagnóstico: o conhecimento como matéria de projeto
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quais ainda sobram alguns vestígios.

 Na fachada Oeste, que corresponde à entrada principal da casa, a caixilharia e a 

porta estão em bom estado de conservação porque se encontram abrigadas. Existe uma 

escada de pedra que dá acesso ao alpendre da entrada que está protegida por uma vedação 

de cimento, que foi construída posteriormente.

 No rés do chão, o piso é em terra na parte correspondente ao armazenamento de 

alfaias agrícolas e pavimentado na zona da Adega. Este pavimento está em bom estado de 

conservação, mas não faz qualquer tipo de ligação com as outras áreas do piso.

 A estrutura que separa o rés-do chão do primeiro andar, apresenta algumas fragili-

dades.

 No primeiro andar, como foi dito anteriormente, as problemáticas acentuam-se pois 

as infiltrações são em maior quantidade, devido aos problemas já citados da cobertura. 

 As paredes interiores, são essencialmente estruturais no rés- do-chão, em granito, 

já no primeiro piso são em tabique simples, apresentando um bom estado de conservação, 

quando estão voltadas para sul, piorando a sua condição à medida que se vão prolongando 

para norte e se encostam ao solo. 

 Apesar de todas as infraestruturas passarem na rua principal, não existe qualquer 

ligação à rede pois à data de construção da casa, não existiam essas condições, situação que 

nunca foi atualizada. 

 Após este diagnóstico, será de intervenção prioritária a cobertura, assim como, fazer 

a atualização da estrutura de ligação entre o rés-do-chão e o primeiro andar. Todas as outras 

zonas que apresentam anomalias serão sujeitas a reformulações de acordo o tipo de proble-

ma e a solução final do projeto.
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i42: Desenho - Zonas a intervir 

-sem escala (autoria da autora)
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4.2 Construção de um programa e estratégias de intervenção

 O estudo diagnóstico foi importante para a reflexão sobre a inserção do programa 

pretendido no edifício pré-existente, revelando-se assim uma boa base de trabalho, uma vez 

que, permitiu obter um conhecimento mais profundo da história e do estado de conserva-

ção do edifício.

 A decisão do projeto de reabilitação, resultou do interesse dos proprietários da 

quinta em adapta-la a um programa de enoturismo, preservando as suas características mais 

importantes, alterando os usos. O que se pretende é criar um programa viável, plausível e 

pertinente, que ponderasse não só o enquadramento arquitetónico da operação de reabili-

tação, mas também a funcionalidade e adequação ao seu novo uso e gestão.

 O edifício abriga neste momento três programas distintos e autónomos: armazena-

mento e arrumo de alfaias agrícolas, adega e habitação.

 A adega ainda é funcional, já a habitação não tem qualquer tipo de uso nem de 

condições de conforto. Assim, as alterações que se pretendem fazer, procuram criar boas 

condições de conforto e funcionalidade, tendo em conta o valor patrimonial do edifício.

 Neste sentido, estudaram-se distintas hipóteses de conciliar a situação existente com 

as opções de rentabilização do edifício. Foi lançada como ideia base, a separação da casa 

existente em três núcleos de atividade diferentes e a criação de um novo volume, sobre a 

vinha, que abarcaria a área de provas de vinhos.

 Relativamente ao primeiro núcleo, atual armazém de alfaias agrícolas, pensou-se em 

alterar a sua função para o que viria a ser a entrada/receção , loja e museu. Toda a estrutura 

base e lógica seria mantida, seriam aproveitados os vãos existentes para fazer a entrada e 

saída do edifício e seria incluída uma escada de acesso ao piso superior, possibilitando o 

percurso interno total, dentro da casa.

 No segundo núcleo, que é o da casa propriamente dita, é intenção criar no piso 

do rés do chão uma zona com salas temáticas e uma adega experimental, no primeiro piso 

uma sala para pequenos colóquios e uma zona para o trabalho da administração, nas águas 

furtadas a criação de uma pequena sala de leitura que se pode transformar num quarto para 

hospedes ocasionais. Tentou manter-se a estrutura geral das plantas, fazendo uma junção na 

parte sul do primeiro andar, das três salas existentes, para criar um espaço mais amplo 
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 destinado a sala de colóquios. A escada de acesso às aguas furtadas foi repensada ao nível 

da sua localização e redesenhada.

 O núcleo três que corresponde ao atual beiral, passará a ser uma zona de cafetaria 

com esplanada. Esta zona vai sofrer uma ampliação ao nível estrutural, propondo-se uma 

extensão do comprimento da fachada, mantendo a mesma lógica formal da estrutura ini-

cial. A cobertura da ampliação passará para zinco, assumindo a transição entre o novo e o 

antigo, mantendo a estrutura formal da fachada.



㈀
㌀

㐀

䘀甀渀漀 愀琀甀愀氀㨀 䄀爀洀愀稀洀 
一漀瘀愀 昀甀渀漀㨀 刀攀挀攀漀㬀 䰀漀樀愀 攀 䴀甀猀攀甀

一漀瘀愀 昀甀渀漀㨀 匀愀氀愀 搀攀 瀀爀漀瘀愀猀㬀 䄀爀洀愀稀洀 

(i43)

83



(i44) (i45)

(i46) (i47)

 No novo edifício que se pretende implantar, funcionará  o núcleo quatro com a 

zona de prova de vinhos e uma copa de apoio. A ideia é estender uma varanda sobre a 

vinha alicerçada num muro de suporte, que cria o limite entre a zona de estacionamento 

e o resto da propriedade. Será aqui, no piso mais baixo, que está em contacto com o solo 

que  passarão a ser guardadas as alfaias agrícolas e os materiais de apoio à produção e 

manutenção da vinha.

 Todas as janelas e portas originais que se poderem manter a nível de desenho 

serão mantidas.
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i43: Nucleos de atuação -sem 

escala (autoria da autora)

i44: Fotografia Casa Lina/Nuno 

Valentim Arquitetura e Reabilita-

ção in: www.nunovalentim.com/

casa-lina/ 

i45: Fotografia Centro Universi-

tário António Nóbrega/ Nuno 

Valentim Arquitetura e Reabilita-

ção in: www.nunovalentim.com/

cumn

i46: Fotografia Cavalariças FAUP 

(autoria da autora)

i47: Fotografia Cavalariças FAUP 

(autoria da autora) 

É intenção redesenhar as caixilharias de acordo com as originais de madeira, sempre que 

seja  pertinente, como é o caso de todo o primeiro piso da fachada sul. Em situações em 

que se pretende manter os vãos, mas não existe a certeza do desenho original do caixilho, 

optou-se por colocar uma caixilharia de madeira simples que não comprometa a leitura 

das fachadas.

 Nas ampliações ou transições entre o novo e o antigo, a verdade da estrutura e o 

assumir da intenção de projeto mostra-se. Assim, a evolução do próprio edifico na adequa-

ção ao novo programa faz perceber o que ficou e o que é novo.

 Para o novo edifício procurou-se uma linguagem que fizesse uma ligação à casa 

principal, e ao ambiente rural que se insere, criando uma analogia com os espigueiros 

tradicionais desta região. A pedra e a madeira foram os materiais eleitos na estrutura e 

fachadas, enquanto que na cobertura mantem-se a ideia usada na ampliação da cafetaria 

com recurso ao zinco, criando assim um volume com mais extensão do que largura, que 

funciona como peça de transição e ligação entre a vinha e a casa.
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(i48) (i49)

 Acabamos por perceber que não é uma incoerência ter diferentes atitudes para 

diferentes focos de atuação do projeto, sendo esta a postura que mais vezes se tomou para 

a valorização e inserção patrimonial de uma reabilitação como a que se pretende para a 

Quinta da Vila.
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48: Fotografia Casa da Costa 

Grande/Carlos Castanheiras 

Architects in: www.carloscasta-

nheira.pt/project/costa-grande-

-house/#

i49: Fotografia Casa da Costa 

Grande/Carlos Castanheiras 

Architects in: www.carloscasta-

nheira.pt/project/costa-grande-

-house/#
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i50: Fotografia maquete estudo 

(autoria da autora)

i51: Fotografia maquete estudo 

(autoria da autora)

i52: Fotografia maquete estudo 

(autoria da autora)

(i51)

(i52)
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A manter
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A demolir

NOVA QUINTA DA VILA - cota 293 (cores convencionais)

Museu

Instalação 
Sanitária

Sala de Reuniões Escritório

Sala para colóquios













1:100
A manter

A construir

A demolir

NOVA QUINTA DA VILA - alçado sul (cores convencionais)









A manter

A construir

A demolir

N1:100NOVA QUINTA DA VILA - alçado Norte (cores convencionais)





4.3 Nova Quinta da Vila - projeto

 Mediante as estratégias lançadas para a construção de um programa, foi pensada 

uma lógica de percursos, para os diferentes públicos alvo, que se pretende atrair à Quinta 

da Vila.

 Existem duas hipóteses específicas de público, podendo depois estar aberto a outros 

tipos para os quais o projeto terá que ser flexível.  

 Como primeira hipótese, temos os turistas que procuram aumentar o seu conheci-

mento sobre o vinho e a vinha, sobre a localidade e as suas tradições e que vêm inseridos 

nas rotas turísticas promovidas pelo município, que têm atualmente uma grande procura. 

 Para estes turistas, seria gerado um percurso que se iniciaria no pomar de estacio-

namento e subida até ao vestíbulo de entrada, onde seriam entregues algumas informações 

iniciais sobre a visita. Seguem-se a loja e o museu com visita à adega temática, onde po-

deriam obter informação e uma experiência real de produção de vinho. Esta seria a parte 

inicial da visita, que seria complementada com uma descida à vinha, terminando na sala de 

provas, onde poderiam disfrutar da vista sobre a vinha da Quinta da Vila e espaço envol-

vente.

 O segundo tipo de público que se pretende atrair estaria ligado a grupos para a 

frequência de colóquios de pequena dimensão, reuniões de empresas ou eventos como 

palestras ou seminários.

 Para este tipo de visitantes, o acesso seria feito diretamente à casa e à sala de coló-

quios. Abrir-se-ia  a possibilidade de ser servida uma pequena refeição na sala de provas com 

vista para a vinha, sendo igualmente possível melhorar a experiência mediante as opções do 

grupo.

 A cafetaria servirá sempre de apoio a todo o tipo de publico e ainda pode receber 

pessoas que pretendem passar pela quinta, para descansar ou lanchar.

 Existe também a ideia de tornar o espaço de colóquios uma sala que possa servir 

para exposições temporárias e neste caso o tipo de público é flutuante e poderá circular nos 

espaços reservados consoante os materiais expostos. 
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(i53)

 O edifício da sala de provas, como é independente da casa original, foi pensado 

para ser possível fazer o aluguer do espaço para outros eventos pontuais, como por exem-

plo festas ou bailes em horário noturno. Desta forma é possível ter a casa principal fechada 

e utilizar individualmente o novo edifício que se implantou.

 Pretende-se que o projeto abarque estes dois tipos de público, mas mais do que 

isso, a ideia é que os edifícios tenham flexibilidade suficiente para poderem adaptar-se às 

necessidades dos visitantes, criando experiências individualizadas e de acordo com os seus 

interesses.

 Sendo esta uma base de projeto, é necessário criar soluções mais específicas de 

adaptação do existente a todas estas novas intenções.

 A intenção geral, foi a de preservar ao máximo o que existia, melhorando as con-

dições de conforto e adaptando o programa às próprias áreas existentes. 

 As soluções a nível de plantas e alçados, partiram do existente, potencializando 

com os novos programas e aproveitado o cariz vernacular do que existe. Nas adições, am-

pliações e nas recuperações, tentou manter-se uma linguagem coerente com a envolvente 

e com o próprio edifício.

 O novo edifício que se pretende implantar, vai buscar a mesma lógica do que exis-

te, fazendo com o que o conjunto não perca a sua identidade e ligação com a paisagem, 

que ao mesmo tempo se crie uma composição agradável, melhorando e potencializando o 

próprio local, posicionando-o no território de forma estratégica com o plano de contem-

plação.

 A meta implica tratar com especial cuidado as soluções de cobertura e das facha-

das, onde se destaca as janelas e portas, os pisos, as paredes interiores, os materiais finais 

e os arranjos exteriores. 
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O projeto

 A nível de implantação, a opção passou por manter todo o edifício existente, que 

se situa a Norte do terreno e a construção de um novo volume no setor sudeste a uma cota 

ligeiramente inferior.

 No edifício original a única alteração à implantação existente consiste na ampliação 

do beiral até ao limite da cota em que se encontra a plataforma que faz a ligação com o novo 

edifício. A localização do novo volume teve em conta a orientação solar, o acompanhamen-

to das cotas do terreno e a contemplação da vinha, elemento fundamental do projeto.

 No edifício existente, e ao nível do piso das águas furtadas (cota 295), encontra-se a 

área mais privada com uma pequena sala de leitura, que está preparada para se transformar 

num quarto, sempre que necessário, para hóspedes pontuais ou para os proprietários. O 

acesso é feito por uma escada desenhada a partir do primeiro piso.

 Neste espaço a ideia será criar um caracter flexível ao próprio mobiliário, criando 

uma opção modular e tentando aproveitar ao máximo a entrada de luz natural. 

 Descendo para o primeiro piso (cota 293), a opção foi de juntar as salas da ala sul da 

casa, para criar a sala de colóquios, mantendo as porta interiores, redesenhando as janelas 

criando assim um espaço amplo que permite acomodar cerca de vinte a vinte e cinco pesso-

as. Na ala norte localiza-se uma área mais administrativa com sala de reuniões, escritório de 

gestão da quinta e uma instalação sanitária. No setor oeste faz-se a ligação ao piso inferior e 

foi pensada a criação de um pequeno museu para a preservação das peças que ainda existem 

e que estão relacionadas com a produção do vinho e com a ligação da família à mesma.

 Ao nível do rés-do-chão (cota 291), será criada uma área de maior circulação de 

pessoas pois contempla a entrada e a loja, a adega experimental e as salas temáticas. É pos-

sível subir ao museu através de uma escada situada na loja. Atendendo a que esta é uma 

área mais movimentada, as passagens entre os espaços foram redesenhadas e orientadas de 

forma a facilitar a circulação e a melhorar a qualidade dos espaços. Ainda nesta cota, mas 

num volume exterior à casa aparece o beiral que foi ampliado ao limite da cota no sentido 

de rentabilizar o espaço e criar um desenho mais harmónico entre a casa e o novo edifí-

cio. 
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 O novo edifício situa-se a sudeste do terreno, com um alinhamento nordeste-sudo-

este, desta forma permite ter um acesso direto a partir do parque de estacionamento, e por 

isso funcionar de forma independente caso seja essa a opção e ao mesmo tempo fazer uma 

ligação entre a cota mais baixa da casa existente e a vinha.

 O interior deste volume foi pensado ao nível do primeiro piso (cota 289) essencial-

mente como sala de provas, com duas mesas corridas, à semelhança do projeto do arquiteto 

Diogo Aguiar para a quinta da Aveleda, uma pequena copa de apoio à sala desenhada em 

conjunto com uma escada que faz a transição para o piso inferior. Este piso, dá acesso di-

reto à vinha apoiando o piso de cima com uma instalação sanitária e um espaço de estar 

interior. É aqui que se passaram a guardar as alfaias agrícolas num armazém criado para o 

efeito anexado a este volume.

 De acordo com as opções feitas e já enunciadas no ponto anterior, relativamente às 

fachadas, no edifício existente procurou-se preservar dentro do possível a traça original, e 

fazer uma ligação ao novo volume assumindo as transições e as adições, mas mantendo uma 

linguagem que associe todos os volumes da implantação como um todo.
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i53: Desenho percurso principal 

-sem escala (autoria da autora) 
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i54: Esquema de aplicação de 

isolamento térmico em cobertura 

habitável e não habitável-sem 

escala (autoria da autora)(i54)

Princípios de reabilitação construtiva

 Depois de aprofundar o conhecimento sobre o edifício existente, é necessário para 

completar este processo verificar a melhor forma de preservar as suas características princi-

pais. É também essencial perceber como atuar quando a intenção passa por alterar a situ-

ação atual e redesenhar soluções. Neste sentido, será prioridade a preservação de todos os 

aspetos formais e característicos que o compõe.

 Assim, para a cobertura, a solução passará pela reabilitação das estruturas de ma-

deira (com eventual substituição das peças mais degradadas) , a substituição da telha e a 

colocação de uma sub-telha, uma tela replente à água, um forro de madeira e isolamento 

térmico.
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 No que diz respeito às fachadas, no tratamento dos vãos opacos serão mantidos, 

tanto quanto possível, tal como existem. Será limpa a pedra e será pintada na cor azul tal 

como está atualmente. 

 Relativamente às janelas, serão apresentadas soluções para os diferentes usos. Nas 

caixilharias de guilhotina presentes no alçado Norte, a conservação implica trabalhos de 

manutenção e reparação e por vezes a substituição pontual do material. Nas janelas da 

fachada Oeste teremos a conservação de caixilharias existentes, já na fachada este serão rein-

terpretadas algumas das caixilharias e outras serão mantidas. As caixilharias do primeiro 

piso encostadas à fachada Sul, serão substituídas por uma nova que reinterprete o desenho 

original. Já no piso do rés-do-chão, será colocada uma nova caixilharia (tipo gercima) que 

não comprometa o projeto e que atenda igualmente ao conforto do espaço interior. Toda a 

caixilharia será de madeira. 

 O piso do rés-do-chão, é mais descomprometido do desenho original de caixilha-

rias, visto que atualmente só existem os vãos abertos, por isso o desenho das janelas tem um 

dinâmica diferente que se adapta aos espaços interiores e que por isso cria alguma liberdade 

no alçado exterior deste piso.  

 As portas, com desenho original serão mantidas, visto que se encontram em bom 

estado de conservação. Será feita uma limpeza e uma reparação da madeira, assim como 

uma nova pintura. 

 Ao nível do interior do edifício, serão realizadas operações de conservação e res-

tauro dos diversos elementos. Os pisos necessitam de uma reparação da estrutura, uma 

adaptação para a passagem de redes de infraestruturas, a recuperação do soalho e dos tetos 

e ainda a introdução de isolamento acústico nas transições de andares. 

 As paredes interiores serão aproveitadas, sendo feita a reparação das humidades e 

condensações e adaptadas para a prevenção futura desses problemas. 

 No exterior, todo o espaço sofrerá intervenção de limpeza, serão plantadas árvores 

de várias espécies no pomar dedicado ao estacionamento, assim como, no acompanhamen-

to dos percursos pedonais exteriores. Serão inseridas plataformas de betonilha de transição 

para calçada portuguesa e para terra batida. Os muros de suporte serão em granito, tal 

como é típico na região. Pretende-se que os arranjos exteriores façam uma ligação de lingua-

gem e textura com os volumes implantados de forma a unificar todo o conjunto.  
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                                        CAPÍTULO 5.
                                        CONCLUSÕES



5.1 Considerações finais

 A investigação partiu de um desafio fundado numa circunstância real, com a possi-

bilidade de cruzar o projeto arquitetónico com diversos contextos patrimoniais – tocando 

em vários temas que evidenciam a complexidade da disciplina e a sua transversalidade.

 Como se constata ao longo da dissertação, a compreensão e entendimento dos va-

lores do património natural, construído, cultural e social, assim como as relações humanas 

existentes, foram determinantes em toda a estratégia lançada para a concretização do proje-

to.

 As presentes conclusões desta dissertação seguem o fio condutor que resulta da 

estrutura do trabalho.

 Como enquadramento da investigação foi proposta uma reflexão que procura en-

contrar a relação entre o território, a paisagem e o edificado, atendendo às características 

do lugar e de que forma estes fatores poderiam assegurar a sua sustentabilidade. Analisou-se 

o território, onde se destacam os vales acentuados e profundos, interrompidos por aglome-

rados populacionais pontuais que se associam num mosaico policultural onde domina a 

pequena propriedade. Assim, podemos afirmar que esta visão panorâmica, realçou a im-

portância dos valores patrimoniais, enquadrando os pontos fulcrais no reconhecimento de 

valores territoriais, paisagísticos e a sua relação com o edificado.

 O conhecimento do lugar permitiu compreender que o vinho e o seu cultivo, têm 

um grande peso na identidade desta região. O facto da Quinta da Vila ser uma propriedade 

com uma adega doméstica integrada na casa principal, apoiando o cultivo da vinha que lhe 

pertence, resultou num estudo sobre a Região Demarcada dos Vinhos Verdes e sobre os 

espaços de confeção do próprio vinho. Em lugares como este, existe sempre uma linha de 

continuidade entre o produto e o lugar, que motiva a conexão entre a função e a sensação, 

as materialidades e os sentidos. O papel do arquiteto torna-se fundamental nesta interven-

ção quando há necessidade de criar identidade, exclusividade e continuidade, sem descurar 

a integridade e as relações da propriedade com o exterior.

 Desde sempre existiu a necessidade de se recuperar edifícios, a degradação que o 

tempo os sujeita, faz com que seja preciso mantê-los vivos. A Quinta da Vila, atualmente
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abandonada, necessita de uma intervenção que tal como em outros exemplos que foram 

analisados, ganhe uma vocação utilitária e que crie uma relação atualizada entre o programa 

e o espaço. Uma vez que a opção dos proprietários é a de retirar a função habitacional, foi 

importante analisar exemplos como a Quinta da Aveleda, situada a uma distância muito 

curta da Quinta da Vila, com o intuito de conhecer de que forma as estruturas implemen-

tadas, principalmente ligadas ao turismo, podem rentabilizar e direcionar um novo projeto 

que se pretende implantar.

 A pesquisa histórica/arquivística do edifício existente foi determinante para o co-

nhecimento da ligação da propriedade à família e percebeu-se a forte ligação de gerações 

à produção de vinho e ao cultivo da própria vinha, o que ajudou a fixar alguns pontos 

estratégicos e a definir prioridades. Foi também tido em conta o enquadramento legal/re-

gulamentar disponibilizado pela Câmara Municipal de Lousada, aproximando o exercício 

de projeto da realidade, apesar do contexto académico. Cruzou-se esta informação com os 

levantamentos topográficos e fotográficos abrindo os primeiros caminhos para o desenho 

da estratégia para o projeto – que toma em conta as vistas e as atmosferas existentes – só 

possível quando se interage com a realidade e com o próprio terreno. Criou-se um esquema 

de intenções mais preciso e assim valorizaram-se elementos que inicialmente passariam des-

percebidos. Começou assim a ideia base para a rentabilização da vertente do enoturismo, 

que em grande parte se manteve até à proposta final.

 O processo de trabalho desenrolou-se do geral para o particular. O levantamento 

arquitetónico do edifício, na tentativa de aproximar tanto quanto possível os desenhos à 

realidade, seguiam esse mesmo princípio aquando da sua execução, resultando numa boa 

base de trabalho, que viria a ser essencial. A preocupação em definir bem o desenho das 

plantas teve o auxílio do levantamento pormenorizado das caixilharias, dos vãos e dos pavi-

mentos, assim como a tentativa de aproximação máxima ao pormenor dos elementos que 

por motivos de falta de acessibilidade não se conseguiram levantar com rigor, usando como 

auxilio exemplos e publicações de construção tradicional portuguesa.

 O conhecimento profundo e próximo tanto do edifício como do terreno, assim 

como a análise de casos de estudo, permitiram definir prioridades, partindo para a criação
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de uma proposta, que apesar de alterar os usos gerais do edifício, e em parte do terreno, não 

sacrificasse aquilo que é a identidade do lugar.

 Conhecer o edifício existente, a sua envolvente, a sua história e o seu estado de con-

servação, permitiram elaborar uma nova proposta concreta de projeto  para  a nova Quinta 

da Vila e suportar uma reflexão em torno desta.

 Estudaram-se distintas hipóteses de conciliar a situação existente com as opções de 

rentabilização do edifício, optando-se por dividir a casa em três núcleos de atividades e a 

criação de um novo volume sobre a vinha. O novo edifício a implantar será a zona para 

provas de vinhos e de ligação direta à vinha. A definição das áreas a manter, a demolir e a 

construir, nem sempre foram de decisão fácil e imediata, resultando num exercício de com-

preensão e reflexão, um jogo de cedências e discernimento entre valores e “não-valores”, 

que motivaram e guiaram o projeto. 

 Partiu-se igualmente de um programa baseado numa lógica de percursos para os 

diferentes públicos que visitarão a Quinta da Vila - um publico associado às rotas turísticas 

da região e outro ligado a grupos para a frequência de colóquios palestras e seminários. Pre-

tende-se  que para além destes dois focos, o espaço tenha flexibilidade para poder adaptar-se 

às necessidades de cada visitante, criando atmosferas e experiencias individualizadas.

 No edifício principal, as soluções partiram dos espaços existentes, potencializando-

-os com novos programas e aproveitando o seu cariz vernacular – preservar, melhorando as 

condições de conforto e adaptando às novas intenções de projeto. O edifício novo procu-

rou ser uma extensão natural e topográfica da construção existente, como uma varanda ou 

alpendre sobre a vinha, posicionada no território de forma estratégica tendo em conta o 

plano de contemplação.

 As propostas de intervenção construtivas completaram o fio condutor da estrutura 

de trabalho, exemplificando soluções para as anomalias físicas e insuficiente desempenho/ 

conforto do edifício existente.  Apesar de ser um dado a possibilidade a preservação dos 

aspetos formais e identitários, também é necessário alterar ou redesenhar soluções. Perce-

bemos que cada caso é um caso e por isso não é uma incoerência ter diferentes atitudes na 

sua resolução.
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 Da presente investigação confirma-se a importância do estudo diagnóstico no su-

cesso das intervenções em edifícios com valores patrimoniais, revelando que as estratégias 

para a reabilitação devem ser corretamente contextualizadas e atentas à sua circunstância. 

Conclui-se assim que o cruzamento do projeto arquitetónico com diversos contextos patri-

moniais em questão são fundamentais para um projeto de reabilitação, como é o caso da 

Quinta da Vila.

 Por fim, se esta dissertação futuramente passar de uma circunstância de ensaio aca-

démico para um caso real de projeto, seria importante desenvolver um estudo de pormeno-

rização de todos os temas abertos na estratégia lançada ao longo do mesmo. Este trabalho 

poderá ainda posicionar-se como uma base aberta de contributos para a reabilitação da 

própria quinta, assim como de outros espaços que se identifiquem com o desafio lançado 

nesta dissertação – o suporte para uma intervenção que tem em atenção o equilíbrio entre 

o património humano, produtivo e construído. 

 Fica a experiência, o entusiamo, a reflexão e a aprendizagem. 
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Vistas exteriores



Documento (transmissão do bem) com os valores das partes -1955



Quinta da Aveleda- fotos da visita



Quinta da Aveleda- fotos da visita







APÊNDICES



Entrevista a António Guedes

O presente anexo é a transcrição de uma entrevista/ questionário com António Guedes, 

descendente da 5ª geração da família Guedes, e atualmente gestor do grupo Aveleda, que 

gentilmente se disponibilizou para falar de alguns temas relevantes no enquadramento ge-

ral desta prova. As questões foram colocadas pela autora do presente trabalho e as respostas 

de António Guedes. 

 1. IP: Quais os aspetos, que destaca como mais positivos, resultantes do facto 

da quinta ser visitada por turistas? 

AG: A quinta sendo visitada por turistas aumenta o desenvolvimento e profissionalização 

duma vertente de negócio dos vinhos, é positiva pela notoriedade que acrescenta à empresa 

e às suas marcas e também a prevenção do património da quinta. 

 2. IP : Em termos futuros, estão previstas alterações/inovações na quinta, ao 

nível da exploração turística? Se sim, quais? 

AG: A próxima intervenção será a remodelação da sala de almoços, permitindo a premiu-

mização do serviço turístico e dos almoços. 
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3. IP: Que mais valias acrescentou, o edifício do Arquiteto Diogo Aguiar, ao nível da 

exploração turística da quinta? 

AG: Para além de ter tornado o negócio premium, houve um crescimento das vendas na 

loja e um aumento do numero de visitas. Este edifico potencializou também a melhoria da 

imagem da empresa.

 4. IP: Considera que a reabilitação do património edificado realizada, foi uma 

aposta positiva? Se sim, em  que aspetos? 

AG: Sim, muito positiva, o aumento do numero de visitas, da venda nas lojas e a própria 

prevenção do património da quinta, que de outra forma poderia ser perdido ao longo do 

tempo, e desta forma foi aproveitado da melhor forma, são os aspetos que destaco. 

 5. IP: Na sua opinião, considera que o enoturismo é uma aposta rentável na 

exploração turística da região Norte ? 

AG: Na minha opinião, depende. Acho que se o serviço for de qualidade e diferenciador, 

sim. Essa será a chave , tal como ter também uma equipa profissional. Caso contrário terá 

sérios desafios, é uma área turística com muitas particularidades. 

 6. IP: Na sua opinião, o que pode oferecer de diferente, do ponto de vista 

turístico, a área do Vale do Sousa, face às restantes áreas da Região Demarcada de Vinhos 

Verdes? 

AG: Temos uma área onde podemos encontrar vários mosteiros, com interesse histórico, 

muitas quintas com as quais compartilhamos rotas e eventos e ainda a Serra da Boneca, um 

importante ponto de passagem para quem visita a zona. 
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