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2 Resumo / Abstract 
 

Resumo 
 

O presente PFM incide na análise de um complexo turístico existente na praia de Porto 

Novo, Torres Vedras e propõe um projeto de requalificação para a unidade e respetiva 

envolvente. A proposta, na forma de projeto, passa pela construção de um novo hotel. 

 

Em virtude do desajuste da unidade existente face á procura atual e considerando o início 

do ciclo de rejuvenação propõe-se assim um novo complexo hoteleiro que visa um 

potenciar o local e criar uma adequação na oferta.    

 

 

Palaras Chave: 
Torres Vedras; Unidade hoteleira, Hotel; Turismo 

 

 
Abstract 
 

The project herein, focuses upon the analysis of an existing resort located on the beach of 

Porto Novo, Torres Vedras e consists on the requalification project for the hotel and the 

surrounding property. The proposal, in its project form, implies the construction of a new 

hotel. 

 

Given the  maladjustment of the existing unit in regards to the current demand and 

considering the begining of the rejuvenation cicle, a new hotel resort is  proposed aiming at 

potentiating the locale and better adjust the offer to the demand. 

 

 

Key words: 
Torres Vedras; Resort; Hotel; Tourism 
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4 Tema do Projeto Final 

4.1 Tema 
 

O projeto e respetiva dissertação têm como tema e objeto de estudo a arquitetura como 

potenciador do local na vertente turística numa abordagem de redesenho e requalificação 

do espaço turístico na sua aplicação ao Hotel Golf Mar do Vimeiro no Concelho de Torres 

Vedras. 

 

Como subtema propõe-se a investigação sobre a problemática  dos lugares das diversas 

ofertas turísticas existentes em espaço publico e privado do concelho, em particular no 

espaço mais limítrofe à linha de costa, como fator de interação turística e social, pelo papel 

que tem na formação da identidade do turismo local em que se insere, e servindo por 

excelência, de mediador das relações turísticas e sociais entre os habitantes do concelho e 

as varias identidades turísticas. 
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4.2 Objetivos 
 
O principal objetivo deste estudo incide na requalificação do espaço turístico,  potenciando 

o local através da requalificação da arquitetura e assim do local.  

Neste trabalho pretende-se explorar as contribuições da requalificação física do espaço 

turístico através da intervenção  arquitetónica de modo a permitir a criação de uma nova 

realidade vivencial potenciando o local e a sua apreciação.  Através da intervenção e 

requalificação arquitetónica pretende-se potenciar o equilíbrio global e mais completo do 

turismo no concelho de Torres Vedras.  

 

Do ponto de vista do espaço turístico a questão de coesão turística deve poder realizar-se 

numa transição fluida entre os diversos níveis físicos e de atividades turísticas que 

compõem a aproximação ao diversos espaços de caracter particular ou individual. Assim 

pretende-se tirar o máximo partido das características particulares e gerais do lugar, 

proporcionando abertura entre o interior e o exterior, promovendo a interação e não 

permitindo que o edificado se feche em si mesmo.  

 

Pretende-se assim, para o projeto de desenho de requalificação do lugar, ter especial 

atenção às características de uniformidade, integração, complementaridade e equilíbrio, 

numa linguagem e interação global entre os diversos níveis e tipos de espaços. 

 

Por este motivo, a interação dos diversos elementos do programa, a qualificação, a 

pormenorização e a humanização do desenho, como analise e expressão do local, através 

da arquitetura são condições fundamentais que poderão tornar os vários níveis físicos e 

sensoriais do espaço turístico numa união harmoniosa.  

 

 
De uma forma mais especifica, o hotel existente presentemente no local, Hotel Golf Mar do 

Vimeiro, encontra-se desajustado às necessidades hoteleiras da zona caracterizando-se 

por um profundo desajuste urbanístico e paisagístico. A dimensão e volumetria do edifício 

refletem uma solução que privilegia a capacidade em detrimento da relação com o local e 

das várias atividades e potenciais da envolvente.  

 

O local de implantação da proposta localiza-se, sensivelmente na zona do hotel existente, 

num promontório que beneficia da proximidade do mar, praia, rio e campo.  Contrariamente 

ao edifício existente a nova proposta pretende ligar e potenciar estas valências num todo 
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que qualifique a experiência de uma estadia no local e no concelho. Assim pretende-se 

desenvolver uma unidade hoteleira, que beneficiando de idêntico número de utentes, se 

enquadre melhor no local criando ligações com a praia, o rio e o campo. Neste âmbito, cria-

se uma ligação á praia, uma marina, uma zona de usufruto do rio, uma zona de cultivo de 

vinhas e uma zona de picadeiro.  

 

O hotel, implantado de forma mais integrada, associado à criação de uma série atividades 

de caracter lúdico no remanescente da propriedade do Hotel permite uma experiência mais 

rica em termos de experiência. Algumas das atividades previstas são vela, surf, kite surf na 

zona da praia e foz, canoagem, remo, ballooning e wave garden na zona fluvial e equitação, 

mountain biking, cicling, trecking na zona de campo. 

 

A uma escala mais alargada e abrangente, pretende-se também resolver a problemática de 

acessos à zona hoteleira e respetiva envolvente. Como a intervenção surge relativamente 

perto da autoestrada e da estrada nacional, pretende-se delinear uma solução que resolva 

a falta de ordenamento urbano e planeamento geral. A melhoria dos acessos em conjunto 

com outros elementos passiveis, com uma pormenorização ao plano diretor municipal sobre 

a forma de plano de pormenor, permitiria a resolução da falta de leitura espacial uniforme e 

cénica da zona de intervenção e respetiva envolvente.  

 

A visão de conjunto e abordagem mais lacta permitirá a integração e criação de relações, 

agora pouco marcadas, como por exemplo o acesso ao Aeroclube de Santa Cruz. Neste 

caso particular, criando a possibilidade de criação de um serviço de táxi aéreo promovendo 

a interação e promoção da comunicação com as áreas limítrofes. Outro exemplo será a 

ligação às termas do Vimeiro, parte do complexo, e agora de difícil acesso.  

 

Devido à dimensão da área de intervenção tornar-se-á necessário o melhoramento das 

ligações entre as várias partes do complexo de forma a permitir uma experiência mais rica. 

A reformulação do sistema viário possibilita não só a ligação entre os vários componentes 

do complexo como também entre os vários elementos urbanos pré existentes criando assim 

uma ligação de entre os vários componentes de forma a criar um todo que vincula o 

caracter do lugar.  

 

A redefinição dos novos acessos poderão, também melhorar a ligação às atividades 

produtivas e de lazer da região.  Mesmo que estas funções funcionem de forma 

independente ao complexo turístico, a melhoria da circulação ajuda a  inserir a zona de 

intervenção no lugar e estabelecer pontes com as áreas circundantes do concelho.  
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Através da qualificação do espaço arquitetónico, da oferta de atividades e melhoramento 

dos acessos propõe-se assim criar uma solução que permita um espectro maior de utentes, 

tanto do ponto de vista etário como temporal e tipológico. 
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5 Estado do Conhecimento 
 

O estado do conhecimento tem como objetivo identificar de forma concreta um conjunto de 

referências e características de diversos âmbitos, revelantes à resolução do projeto. Assim, 

optou-se por estudar quatro referências marcantes no desenvolvimento da arquitetura 

hoteleira e da autoria de John Portman, Ricardo Legoretta, Edward Bassett e, em Portugal, 

Francisco Conceição Silva. Estas obras são marcantes pela forma como o espaço vivencial 

do edifício é unificado, pela relação que criam entre o espaço privado do quarto e da 

envolvente interior e, por último, pela forma como se relacionam e enquadram na 

envolvente. Estas obras, se bem que datadas, representam momentos importantes na 

forma de pensar o hotel.   

 

John Portman, é responsável pela introdução quase cinematográfica do espaço interior que 

se caracteriza pela relação intima entre elementos espaciais e o individuo. Este efeito foi 

criado com a criação de um átrio que se expande verticalmente por todo o edifico. O 

primeiro hotel desenvolvido com recurso a este conceito foi o Hyatt Regency de Atlanta, 

Georgia em 1967.  Mais tarde, em 1973, o Hyatt Regency de São Francisco, California, 

emprega o mesmo conceito mas através do alargamento do átrio no piso térreo acentua a 

circulação pedestre neste piso. Enquanto que em Atlanta o átrio é um espaço 

paralelepipédico em São Francisco o átrio assume um espaço piramidal irregular truncado.     

 

Este espaço unificador permite a ligação visual não só entre espaços de caracter público 

mas também entre espaços de caracter público e semi-público como as galerias de acesso 

aos quartos. Efetivamente, o átrio substitui e unifica os espaços públicos do piso térreo com 

todos os corredores superiores de acesso aos quartos. Estes edifícios têm assim 

características que revelam uma transformação na forma de pensar e viver a arquitetura do 

hotel. Estes hotéis da Hyatt criam uma vivência com um enfoque interior, anteriormente não 

existente, e possível com a introdução dos átrios de Portman. A introdução de luz zenital e 

de elementos paisagísticos no átrio reintroduzem um elemento de natureza calma em 

contraste com a azafama citadina do exterior.  

 

Esta característica de interioridade foi mais tarde criticada como um elemento de 

insularidade no meio da cidade e vista no planeamento corrente como indesejável. A 

maioria do criticismo baseava-se na ideia de que a riqueza de ligações e vivências 

permitidas pelo interior anulavam e tornavam supérfluas as ligações à cidade. No entanto, 

deveremos enquadrar histórica e socialmente estas intervenções na cidade e não esquecer 



 

 14 

que a construção do Hyatt de Atlanta, de São Francisco e ainda mais tarde o de New York 

foram feitos em momentos em que as vivências urbanas nas zonas onde se inseriam se 

encontravam degradadas.  

 

Independentemente das questões levantadas à obra de Portman sobre a eventual ligação 

mais débil entre o hotel e a envolvente, o seu legado resulta da riqueza espacial interior 

criada pelos átrios. Portman é responsável pela introdução dum efeito espacial unificador e 

de caracter quase cinematográfico no desenvolvimento interior do Hotel daí a sua 

relevância.   

	

	

	

	

	

	

	

 
Fig. 1 Átrio do Hotel Hyatt Regency Atlanta - (http://schoneswochenende.blogspot.pt/2011/04/e-o-
pritzker-2011-vai-para.html) 
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Fig. 2 Átrio do Hotel Hyatt Regency São Francisco – 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Embarcadero_Hyatt_Atrium.JPG 
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Ricardo Legoreta, visto como discípulo de Luis Barragan pode ser considerado como o 

arquiteto que recupera a identidade arquitetónica Mexicana. Enquanto Barragan se centrou 

predominantemente na esfera residencial e numa geografia restrita, Legoreta desenvolve os 

princípios usados por Barragan e aplica-os a edifícios com maior escala e maior amplitude 

geográfica. O trabalho de Barragan e mais tarde Legoretta caracteriza-se pelo uso de cor 

vibrante, jogos de luz e sombra e o uso de volumes platónicos. Legoreta expande o uso 

destes elementos, que poderão ser considerados como parte de um vocabulário 

regionalista, a uma escala edificada maior e que podemos rever em hotéis, fábricas e 

edifícios de caracter comercial. Na aplicação destes elementos, Legoreta cristaliza a 

essência da arquitetura Mexicana através do uso da parede para do exterior fazer o interior.   

 

O seu projeto do Hotel Westin Brisas, de 1981, em Ixtapa demonstra a aplicação destes 

princípios num edifício com uma área considerável, cerca de 46.000m2. O edifico, 

resultante do encontro do desenho com a colina, teve a sua implantação selecionada a 

partir de um ponto de vista do mar. Desta forma, foi escolhida a zona onde o edifício melhor 

se poderia enquadrar com a pequena colina que desce até encontrar o oceano. Para 

integrar o edifício na envolvente, o volume do hotel acompanha assim a orografia do local. 

O acesso ao hotel é feito pelo topo da colina, no piso superior.  A chegada é feita a um átrio 

aberto ao céu definido por paredes, cor de ocre, que através das suas aberturas ligam ao 

lobby. O conjunto destes espaços de chegada é definido por paredes e arcadas de 

alvenaria colorida e de massa acentuada que embora permitam uma ligação ao espaço 

exterior criam a sensação de interioridade. O jogo entre átrio, lobby, arcada e pátio é 

tranquilamente fluído conseguindo fazer com bastante sucesso do exterior interior.  

 

O conceito de salvaguardar e demarcar o espaço privado, característico na América Latina, 

é bem demonstrado por Legoreta no desenvolvimento dos quartos. Uma vez que o hotel se 

desenvolve a acompanhar a colina, cada quarto pode ter uma varanda generosa formada 

por paredes e definida pela cor. A ausência de um teto faz com que a varanda assuma o 

caracter do pátio. Desta forma, a cada quarto é permitida uma privacidade de relação com a 

envolvente visual, mas de uma forma verdadeiramente Mexicana através de um pátio 

aberto ao céu. Esta ideia é explorada ao longo da sua carreira, porém pode-se considerar 

que no Westin Brisas a sua aplicação é particularmente bem conseguida apesar do maior 

desafio devido à dimensão do edifício.    
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Fig. 3 Hotel Westin brisas – (http://www.lasbrisascollection.com/img/imag_slider/6e3c14744beb193.jpg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 Hotel Westin brisas – (http://legorretalegorreta.com/hotel-westin-brisas-ixtapa/) 
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Fig. 5 Hotel Westin brisas – (http://legorretalegorreta.com/wp-content/uploads/2011/03/7WBRISAS-
500x420.jpg) 
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O hotel Mauna Kea Beach Hotel é uma unidade hoteleira na costa Kohala no Hawai e foi 

projetado pelo arquiteto Edward Charles Bassett, para a Skidmore Owings & Merrill e 

inaugurado em 1965. O hotel é um projeto de desenho simples que segue a topografia do 

terreno e incorpora galerias a céu aberto. Em 1967 o Instituto Americano de Arquitetos, AIA, 

atribui o Premio de Honra ao projeto pelo restrained detailing and fine spacial sequences. 

 

O projeto apresenta outra característica particular por ter um desenvolvimento em open air 

em que a ventilação natural dos espaços de utilização comum e de serviço do hotel têm 

ventilação natural. No entanto, os quartos são equipados com equipamento de ventilação e 

climatização. 

	

 

 

 
Fig. 6 Hotel Mauna Kea Beach – (http://www.luxurybigisland.com/areas/mauna-kea/villas-at-mauna-kea/) 

 

 

 
Fig. 7 Hotel Mauna Kea Beach - 
(http://www.luxuryhotelexperts.com/images/showcase/luxury_hotels_920/mauna_kea_beach_hotel_03.jp
g) 
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Fig. 8 Hotel Mauna Kea Beach – (http://mehcorporation.com/?portfolio=mauna-kea-beach-hotel) 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Hotel Mauna Kea Beach – (http://mehcorporation.com/?portfolio=mauna-kea-beach-hotel) 
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O	Hotel	do	Mar,	projeto	do	Arquiteto	Francisco	Conceição	Silva	desenvolvido	entre	1956	e	1962,	é	

inaugurado	em	1963.	O	hotel	encaixa-se	organicamente	na	encosta	sobranceira	ao	mar	e	apresenta-

se	 como	 uma	 obra	 de	 revisão	 do	 movimento	 moderno	 em	 Portugal,	 conciliando	 princípios	

racionalistas	com	referências	da	arquitetura	vernacular,	nomeadamente	mediterrânica.	

	

	A	primeira	fase	do	hotel	consistia	no	baluarte,	com	as	zonas	comuns,	e	num	corpo	de	70	quartos,	

correspondendo	 à	 zona	 privada.	 Enquanto	 que	 o	 baluarte	 é	 construído	 de	 alvenaria	 de	 pedra	 e	

madeira,	 refletindo	 influências	 nórdicas,	 o	 volume	 dos	 quartos	 consiste	 num	 volume	 branco	

modelado	pelo	ritmo	das	típicas	células	mediterrâneas.	Os	quartos	beneficiam	dum	espaço	exterior	

que	poderia	ser	mais	considerado	um	logradouro	do	que	uma	varanda.		A	ala	dos	quartos	"espraia-

se	escalonadamente	por	meia	encosta	abaixo	(numa	primeira	fase,	o	terreno	não	se	estende	até	ao	

mar)	em	quatro	pisos,	com	uma	ligeira	inflexão	para	melhor	se	adaptar	à	morfologia	do	terreno."	

	

Uma	 segunda	 fase	 foi	 inaugurada	 em	 1966	 aumentando	 a	 capacidade	 hoteleira	 e	 mantendo	 o	

mesmo	principio	de	escalonamento	dos	quartos	cria-se	uma	ligação	direta	à	praia.		Estas	duas	fases	

iniciais	do	hotel	revelam	um	profundo	equilíbrio	com	o	local	e	as	atividades	proporcionadas.	

 
 
 
 
 

 
Fig. 10 Hotel do Mar  1963 - (http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=hotel+do+mar) 
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Fig. 11 Hotel do Mar  1966 - (http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=hotel+do+mar) 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 12 Hotel do Mar  1966 - (http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=hotel+do+mar) 
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Fig. 13 Hotel do Mar  1966 - (http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=hotel+do+mar) 
 

 

 
Fig. 14 Hotel do Mar  1966 - (http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=hotel+do+mar) 

 
 
 
Construídas  em diferentes décadas e em continentes diferentes estas obras são marcantes 

criando, de certa forma, pontos de viragem na unificação do espaço vivencial publico e 

privado como no caso de Portman, na forte ligação e definição do espaço exterior privado 

através das paredes como no caso de Legoretta e o relacionamento e enquadramento da 

volumetria na envolvente como no caso de Conceição Silva.  
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6 Turismo 
	

6.1 Visão histórica 
 
Considerando que existem várias definições para turismo, podemos admitir que na sua 

essência as diferentes versões partilham um denominador comum. Assim, temos por 

exemplo, de acordo com Association Internationale des Experts Scientifiques du Tourisme, 

o turismo pode ser considerado como “[...] o conjunto de relações e fenómenos originados 

pela deslocação e permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, desde 

que tais deslocações e permanências não sejam utilizadas para o exercício de uma 

atividade lucrativa principal.” No caso da Organização Mundial do Turismo e para a 

Organização das Nações Unidas, o “turismo compreende as atividades desenvolvidas pelas 

pessoas ao longo de viagens e estadas em locais situados fora do seu enquadramento 

habitual, por um período consecutivo que não ultrapasse um ano, para fins recreativos, de 

negócios, ou outros.”  

 

A história do Turismo pode ser considerada como tendo duas fases: uma anterior e outra 

posterior à revolução industrial. No período clássico conseguimos encontrar manifestações 

de atividades turísticas. Na Grécia as deslocações surgiam em grande parte por razões de 

caráter lúdico ou religioso. Assim, parte das movimentações resultavam de participação ou 

assistência em provas olímpicas ou romarias a lugares de caráter religioso como a cidade 

de Olímpia. No período Romano, as movimentações davam-se devido a outros motivos, 

geralmente devido a razões de saúde e entretenimento. Em grande parte devido ao 

excelente sistema de estradas pelo império, os romanos deslocavam-se em turismo para 

visitas a termas assim como para assistirem a espetáculos circenses. De salientar, que 

estas movimentações manifestavam-se predominantemente nas classes sociais com maior 

capacidade económica.  
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Fig. 15 Cidade Olympia na  Grécia antiga – 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Olympic_Games#/media/File:Olympos.jpg) 

 

Na idade média o turismo recai predominantemente numa vertente religiosa. Neste período 

surgem rotas de peregrinação percorridas pelos fieis com o intuito de alcançar um polo de 

grande significado na vida Cristã. Neste fase destacam-se, por exemplo, Jerusalém e 

Santiago de Compostela. Os percursos eram perigosos e as condições de alojamento ao 

longo das rotas eram em tudo deficientes. As peregrinações eram feitas, frequentemente, 

em grupo ou com escolta, particularmente no caso da Terra Santa.  

 

A reforma protestante do séc. XVI dissipou, de certa forma, a aura santificada da 

peregrinação e dos respetivos templos. O espirito mais inquisitivo e curioso da Renascença 

leva à criação da Grand Tour que atinge o seu auge no séc. XVIII. Na Grand Tour filhos de 

famílias ricas e aristocráticas, geralmente formados em Oxford ou Cambridge, percorriam o 

mundo para ver e estudar outras culturas assim como era a governação noutros lugares. O 

objetivo era o de complementar a educação dos jovens de forma que após o seu retorno 

pudessem assumir o seu papel na classe dominante tendo uma visão mais rica e 

abrangente devido à experiência. 
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Fig. 16 Gravura de referencia à Grand Tour - (http://photos1.blogger.com/blogger/8019/689/1600/tour.jpg) 

 

Com o aparecimento das descobertas surge também uma curiosidade generalizada pelos 

novos mundos, as suas criaturas e histórias. No entanto, só com o aparecimento da 

revolução industrial se começam a criar condições para uma outra fase no turismo que 

eventualmente se poderá considerar como pré-turismo. A revolução industrial resulta de um 

desenvolvimento tecnológico, alteração dos meios de produção e fácil acesso a matéria 

prima; esta nova forma de produzir não só gerou imensa riqueza como facilitou a introdução 

progressiva de novas tecnologias no quotidiano. Destas, talvez as de maior impacto tenham 

sido aquelas relacionadas com os transportes marítimos e rodoviários pois permitiram, 

como nunca dantes, a franca movimentação de bens e pessoas. O contraste entre a 

consciência de um mundo moderno e o imaginário de um outro mundo cristalizado no 

tempo adiciona uma outra dimensão à Grand Tour. Esta forma de turismo pode ser 

considerada como na origem do conceito do termo corrente "turismo" pois a viagem ganha 

um caracter de prazer associado ao anterior de educação. Neste período surgem também 

viagens de menor duração onde a aristocracia se deslocava a zonas termais ou à praia com 

periocidade sazonal.  

 

É sensivelmente nesta altura que surgem as primeiras agências de viagens, direcionadas 

para a aristocracia e classe média alta. Talvez o exemplo mais conhecido seja a da agência 

de Thomas Cook que em 1841 organiza uma excursão de Leicester a Loughborough com 

cerca de 500 pessoas para participarem num colóquio. Em 1845 Thomas Cook cria a sua 

empresa de viagens e organiza outra excursão de Leicester a Liverpool. Posteriormente 

organiza viagens a lugares cada vez mais distantes como a Bélgica, Suíça, Egipto e Terra 

Santa. No entanto, é de notar que a agência Abreu precede a data de abertura de Thomas 

Cook ao iniciar a sua atividade em 1840, na cidade do Porto. Esta agência vocacionava-se 
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não para o turismo mas para o mundo da emigração. O objeto da agência Abreu durante a 

sua fase inicial de existência era a de providenciar apoio documental e de viagem a todos 

aqueles Portugueses e Galegos que emigraram para o Brasil e restante América do Sul 

durante o séc. XIX. 

 
Fig. 17 Painel publicitário da agencia Thomas Cook’s - (www.advertisingarchives.co.uk) 

 

O processo de massificação do turismo é um fenómeno gradual que ocorre no Séc. XX. 

Com as melhorias nos sistemas de transporte os lugares anteriormente só acessíveis às 

camadas aristocráticas passam a estar acessíveis a uma publico mais alargado. O papel do 

automóvel neste processo foi também fundamental, sendo de notar o modelo T de Ford que 

inicia a produção industrializada em 1908 e se mantém em produção até 1929. O automóvel 

pode ser considerado como responsável pela abertura de áreas até então inacessíveis à 

população em geral. O caso mais notável é o da praia que passou a estar ao alcance de 

todos aqueles que podiam ter um carro. As alterações nas questões laborais no período pós 

segunda guerra mundial, associado ao otimismo e crescimento económico permitem a 

sedimentação do turismo de massas. Esta fase caracteriza-se pelos três S's que 

correspondem a Sun, Sea and Sand que todos procuram no seu período de férias. Para 

além desta característica, o turismo nesta fase corresponde a uma interrupção no ciclo 

anual de trabalho e não a uma experiência de lazer ou ócio sem relação com o ciclo laboral.  
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Fig. 18 Praia nos anos 50’s - (http://thefashionarchives.org/?people_and_places=south-east-queensland) 

 

Na década de 70, devido à crise do petróleo, o turismo de massas sofre uma mutação em 

que os destinos passam a ser caracterizados por uma relação de proximidade e custo mais 

reduzido. Esta década vê o surgimento do local de férias com uma utilização periódica onde 

o local de férias, mais perto, é usufruído mais do que uma vez por ano. A década de 80, 

reflete um tempo em que a crise petrolífera se encontra resolvida mas que desenvolve 

alguns dos conceitos da década anterior. Um desses é o de turismo low-cost que 

permanece até hoje. A década seguinte inicia um processo de diversificação resultante da 

globalização e do crescimento da internet como fonte de informação e também de 

comercialização do turismo. Desde a década de 90  até hoje, as alterações permitidas pelo 

desenvolvimento progressivo da internet intensificam o processo de turismo como um ato 

global, porém cada vez mais competitivo entre agentes.   

 

6.2 Turismo, ambiente, saturação e território 
 

Com o aparecimento da globalização e dos impactos causados na economia mundial 

surgem diferentes tipos de turismo. Como destaca D’Orfeuil, um dos efeitos da globalização 

foi a criação da necessidade de uma rápida adaptação às mudanças e tendências dos 

mercados económicos mundiais. Esta adaptação, em resposta à economia global assim 

como também aos mercados de turismo, permite por outro lado uma resposta segmentada. 

Deste modo, é proporcionado aos países com uma pequena economia ou com maior 

procura turística, vantagens competitivas provenientes de novos pequenos mercados ou 

mesmo mercados emergentes. (D'orfeuil, 2002) 
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Neste contexto, a identidade de cada cultura é caracterizada por diferenciados elementos, 

que vão ao encontro das necessidades vinculadas pelo mercado turístico. Uma das 

preocupações do turismo mundial, encontra-se em preservar a identidade cultural enquanto 

a integra numa expressão do seu mercado económico. Contudo, a comercialização de bens 

culturais, como acontece frequentemente com o património cultural edificado, pode levar à 

transformação do património quase exclusivamente num bem de consumo turístico. Neste 

processo, e na incessante procura pelo extraordinário, pode-se por vezes criar uma imagem 

ou ícone que poderá deixar de se apresentar com um caráter intrínseco da cultura, ou seja, 

"cria-se, recria-se, inventa-se, reinventa-se, produz-se imagens". (Cavalcanti, 2003) 

 

 
Fig. 19 Hotel Encore Las Vegas – (http://udaykiranblog.blogspot.pt/2013/05/top-20-largest-hotels-in-
world.html)	

	

No processo de adaptação aos mercados globais e da procura, a oferta dos mercados 

locais tem tendência a alargar-se criando em simultâneo um efeito de segmentação. Deste 

modo, a resposta à procura pelo mercado global integra diversos segmentos e tipologias 

turísticas, como o turismo ecológico, rural, de aventura, cultural, religioso, balnear, de 

montanha, sénior, desportivo, de negócios, político, de saúde, de termalismo, ético, de 

repouso, memória, etc..	 Estas "... novas modalidades de turismo refletem a dinâmica do 

mundo contemporâneo criando e modificando espaços e conceitos", (Cavalcanti, 2003), 

tentando-se no entanto manter um respeito pelo meio ambiente e as comunidades onde se 

inserem.  

 

Dentro de cada tipologia turística, na diferenciação do turista podem-se considerar fatores 

diferenciadores adicionais como: “(a) as características sociodemográficas como o género, 

idade, dimensão da família, nacionalidade e nível social; (b) as variáveis socioeconómicas 
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indicativas da ocupação e rendimento; (c) a motivação da viagem; (d) os padrões de 

comportamento na viagem ou grupos psicológicos”. (Jefferson, et al., 1988) A tipologia 

turística, assim, não significa uma oferta estática sobre o tipo de turista alvo porque dentro 

de cada grupo existe diversidade: gosto, necessidades, imagens e preferência. 

	

As questões de sustentabilidade, como aborda Barros, são associadas de forma relevante 

às diferentes tipologias de turismo. Podemos considerar que em parte a demanda num local 

pode resultar da saturação causada pela afluência e respetiva permanência do turista por 

um determinado período de tempo. Nos casos de saturação, a oferta de diferentes 

tipologias de turismo associada a um leque de oferta de alojamento mais alargado permite, 

de certa forma, minorar o impacto da ocupação no local; o turista encontra-se espalhado 

por uma maior faixa do território devido às diferentes atividades e o alojamento permite a 

reutilização de edificado existente, como no caso da oferta de quartos em alternativa a 

unidades hoteleiras. Porém, nos locais e situações com uma oferta turística dominante, 

como é o caso das zonas litorais e de oferta balnear, o impacto da atividade turística 

manifesta-se com um maior impacto.  

 

O turismo proporciona em diversos ramos económicos um conjunto de atividades, 

interligadas durante o processo de turismo. O utilizador de cada tipo turístico desenvolve 

diversas atividades, no entanto, o mesmo lugar para uns pode assumir uma função de 

permanência e de passagem para outros. Deste modo, um determinado destino turístico 

deve oferecer instalações diversificadas, de forma a dar resposta a um conjunto de 

procuras diferentes de acordo com distintos segmentos turísticos. Assim, podemos 

considerar que os destinos turísticos e suas atividades precisam dum palco, ou seja, um 

espaço físico em determinada zona ou região. O conceito de região turística, com uma 

oferta diversificada mas ligada por um denominador comum, tem importância para 

caracterizar os tipos de turismo assim como os tipos de infraestruturas necessárias. Regra 

geral, as zonas com mais procura, tendem a ter uma maior oferta e diversidade de 

instalações, proporcionando, relativamente à taxa de ocupação, concorrência entre si e a 

prática de preços mais acessíveis. Por sua vez, uma oferta menos vasta pode significar 

mercados menos procurados, com preços mais elevados. (Vera, 1997) 
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6.3 Turismo convencional e alternativo 
 
Como nos recorda Katsoúlis, a sociedade associa logicamente a prática de turismo ao 

tempo livre enquanto que associa o tempo não livre ao trabalho. O autor, não só faz 

referência ao carácter agressivo da oferta turística como fala do carácter de monocultura do 

turismo causado pelo turismo de massas e a necessidade de percecionar o fenómeno como 

uma questão social. A excessiva atenção das atividades turísticas de massa sobre uma 

cultura podem tender à criação de uma monocultura implicando assim fragilidade social. Os 

sistemas sociais revelam uma fragilidade social ao não incorporarem ou garantirem 

diversidade. Já com o aumento da flexibilidade e da oferta permite-se uma maior 

capacidade de resposta a problemas emergentes tanto a nível interno como externo.  

 

O turismo de massas pode implicar uma utilização desajustada dos recursos e assim levar 

a uma situação de saturação, alcançada pela carga excessiva sobre o meio, que tanto pode 

acontecer no turismo como noutros ramos económicos. A prática de turismo suave ou 

sustentável pode evitar a saturação de um local sendo que o turismo suave constitui “um 

turismo que respeita a natureza e o homem” (Katsoúlis, 1997), convidando-o a preservar os 

recursos e utilizá-los para realizar as atividades turísticas. Por outro lado, as atividades de 

turismo pesado ou de massas, podem ser caracterizadas, pelas grandes construções 

costeiras, perturbação de ecossistemas e a urbanização caótica. 

 

 
Fig. 20 Praia de Pintangueiras, Guarujá Brasil – (http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,guaruja-
enfrenta-congestionamento-de-guarda-sol-no-ultimo-domingo-de-2013,1113374) 
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Num clima onde “Tudo hoje é valorizado turisticamente. Ou seja, tudo se comercializa: o 

sol, o mar, a natureza, os terrenos, as ilhas, [...], a cultura, as procissões e romarias, as 

próprias pessoas, a sua hospitalidade e o seu sorriso” (Katsoúlis, 1997) o conceito de 

turismo alternativo surge por contradição ao turismo de massas, numa vertente mais 

sustentável. As suas diferenças são identificadas por Weaver e Oppermann  implicando um 

turismo de menor volume e de caracter mais individual.  No turismo alternativo prevê-se 

uma atividade sem distinção de sazonalidade, mercado dominantes e com um caracter 

moderadamente comercial. Neste cenário o papel do turismo é o de complemento de 

atividades existentes sendo estabelecida uma relação temporal de longo prazo com a 

comunidade local onde se integra.  

 

Na criação de uma abordagem mais sustentável ao turismo também deverá ser tomada em 

consideração o local com a estrutura comportamental do turista pois “[...] de acordo com a 

estrutura de Stanley Plog, um destino turístico pode começar tipicamente atraindo 

alôcentricos (formadores de tendências), semelhantes aos exploradores de Smith, mas 

rapidamente se desenvolverá par atrair grandes quantidades de visitantes. [...] este 

desenvolvimento irá conduzir ao local os semi-alocêntricos, assim os alôcentricos serão 

afastados e sairão em busca de novos destinos para descobrir.” (Cooper, 2001) Desta ótica, 

as motivações dos turistas recaem nos seguintes modos: Os alocêntricos, pertencem ao 

grupo com rendimentos mais altos, são aventureiros e procuram diferentes culturas e 

ambientes do seu meio normal. Exigem pouco das estrutura turística. Enquanto que os 

psicocêntricos, pertencem aos grupos com rendimentos mais baixos, não são aventureiros 

e procuram cenários familiares. Exigem um elevado nível de estrutura turística. 

 

6.4 Noção de valor para fins turísticos 
 
Segundo Quaranta, em direito, os bens para serem considerados como bens têm que ser 

obrigatoriamente apropriados. Todos os bens são móveis ou imóveis. Os imóveis incluem 

dentro dos elementos o meio ambiente, o solo, o subsolo, os lugares com água, assim 

como a vegetação ligada ao solo, porque esta é considerada como um acessório do 

mesmo. Estas considerações podem ser aplicadas às formas construídas, ou seja, aos 

edifícios. Neste conceito todos os elementos são considerados como parte da paisagem, as 

leis consideram a paisagem como um valor coletivo, assim, de certa forma, torna-se um 

bem se esta inclui pelo menos um destes quatros valores: científico, cénico, económico ou 

cultural. Em função da importância do valor e do acumular de valores, as formas são bens 

mais ou menos remarcáveis.  
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Assim, o valor científico define-se por três critérios: A raridade natural ou construída, o 

exemplo didático e o testemunho geomorfológico. A raridade natural alude à frequência e à 

densidade dos objetos geomorfológicos numa região determinada. A raridade construída 

refere-se ao caráter excecional dos elementos construídos que se encontram na paisagem. 

O valor cénico compõe o aspeto estético da forma como o tamanho, altura, largura, etc., 

mensuráveis e quantificáveis através das suas características morfológicas e da sua 

aceitação. É delicado analisar a estética da paisagem, porque a beleza não tem valor 

universal. A estética de uma forma depende da subjetividade do observador, não obstante, 

usando a filosofia da paisagem, podem-se estudar os fatores que levam a uma emoção 

positiva. Esses fatores são as cores e o jogo que se estabelecem entre estas, as sombras, 

as luzes, as relações de volume entre as formas, que variam em função da distância que 

separa o observador da forma considerada. Se um máximo de fatores positivos está 

reunido, a forma será considerada como estética pela maioria das pessoas. 

 

O valor cultural vai ao encontro de saber qual é o lugar que ocupa o elemento da paisagem 

na tradição cultural através da comparação de fotos antigas e recentes, de postais, pinturas, 

contos e lendas e mesmo do testemunho da história, das pessoas que lhes pertencem, ou 

seja, na elaboração de um conhecimento profundo e constante acerca do lugar, indo ao 

encontro, à memoria do lugar. 

 

O valor económico; Um elemento geomorfológico tem o seu valor económico, se este é 

utilizável ou explorável. Como exemplo, um afloramento rochoso é usado para a pratica de 

escaladas, mas não é um recurso económico direto porque este não tem incidências sobre 

a produção ou o emprego. No entanto, pode apresentar um valor económico sem ser um 

recurso económico.  

 

É essa noção de valor, que está ligada ao meio ambiente natural e construído, permitindo 

proteger os vários elementos que a compõem, incentivando assim um desenvolvimento a 

longo prazo para o território e região. O mesmo conceito pode ser aplicável ao conjunto de 

arquitetura do lugar. Esses últimos elementos, na contemporaneidade, vão passar por 

conceitos especiais que começam a ser definidos tendo o Objeto Arquitetónico Singular, 

como elemento-chave do lugar, marcando e concretizando os seus pontos atrativos. 

 

6.5 Valor turístico e o aumento do valor da arquitetura ou de um lugar 
 
Esta criação ou este aumento de valor dependem do conceito de atração turística que é 

definido pela composição das suas duas partes distintas: a atração na descoberta e a 
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atração na evasão. Interessa referir que a primeira destas recai sobre um atrativo cuja visita 

pode ser curta, mas o seu conteúdo pode ser maximizado para guardar o interesse do 

visitante, sendo esta de caráter mais passivo do que a segunda. No que respeita à 

interioridade destes suportes, para Kirshenblatt-Gimblett, esta atração depende da maneira 

de apresentação dos acontecimentos que podem ser: in sitú ou in context. A primeira 

privilegia a imersão dos visitantes e a experiência e a segunda valoriza a colocação de 

objetos ou dos acontecimentos segundo enquadramentos logísticos. Em muitas situações, 

atualmente, podemos chegar a encontrar uma ou outra ou ambas as situações dentro do 

mesmo suporte arquitectónico, segundo as necessidades dos acontecimentos ali 

apresentados. 

 

No entanto, a arquitetura como palco do turismo, deve ser permeável às mudanças que 

afetam o turismo, o lazer e a cultura, sobretudo na impregnação da experiência vivida 

durante a visita. A criação ou a valorização dos lugares para fins turísticos e de lazer passa 

pela análise dos diferentes potenciais, tanto exteriores ao equipamento como interiores, 

sempre procurando respostas segundo uma visão ligada ao ambiente em que está inserido 

de forma a ser percebido e experimentado, ou seja, levando em consideração os aspetos 

ambientais, físicos, económicos e socioculturais, assim como a oferta de serviços e dos 

diferentes tipos de tecnologia de apresentação. 

 

 
Fig. 21 Expo 98 Lisboa – (http://www.tsf.pt/multimedia/galeria/vida/interior/expo98-em-fotos-antes-
durante-e-15-anos-depois-3452211.html) 

 

Criar ou ampliar a notoriedade de um lugar ou de uma construção, tem como principal 

objetivo, segundo Morissett, adquirir uma experiência sensível das ambiências e serem 
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valorizadas o conteúdo das mesmas 1. Ainda segundo Morisset, quando um edifício ou 

lugar, oferece uma configuração particular, a criação do lugar turístico pode partir deste 

lugar, segundo sua envergadura e os seus meios disponíveis. Entretanto, ela passará 

forçosamente por três estágios ou níveis de estruturação que corresponde à justaposição 

de “camadas de notoriedade” agregadas: “Para tanto, é preciso: compreender esta 

arquitetura e o seu lugar como o seu contexto: o seu conteúdo e o significado do lugar onde 

está inserida; os seus diferentes tipos e possibilidades de atração, as suas características 

materiais, o tipo e o método como irão ser agregados os valores na mesma; preservar o 

recurso da arquitetura ou do lugar: avaliar as suas fragilidades, a sua capacidade de carga, 

a sua capacidade de ser um ponto turístico e de ser absorvido por um processo de cultura; 

nas ferramentas de proteção, ou seja, das legislações vigentes em diferentes níveis e das 

técnicas ou tecnologias utilizadas; interpretar o recurso: trata-se da valorizar o cunho 

interpretativo e das diferentes técnicas de interpretação disponíveis como a oral, multimídia, 

cartazes, incluindo aqui a própria arquitetura.” (Morisset, 2004). 

 

Neste último item, é importante observar no que se refere à arquitetura, deverão ser 

levados em consideração uma série de novos elementos, tais como: 

 

- Relativamente ao público em geral como os seus riscos, há toda uma preocupação com 

a segurança dos utentes, dos objetos materiais e das situações no interior da 

construção e do lugar; o acesso como a obstrução destes, que impede a fluidez da 

circulação e a contemplação deve ser evitado;  

 

- o seu tempo de permanência dentro do edifício começa a ser contado e valorizado. Ele 

será incorporado em programações e em ações a serem realizadas no lugar, 

consequentemente às técnicas e materiais utilizados no suporte arquitectónico;  

 

- o acréscimo de novas funções de comunicação, de gestão, dos estudos de público, de 

marketing, de controle de gestão, de estratégias provisórias, de programação, 

atualização das suas instalações, ao ampliar a sua superfície,  para multiplicar as suas 

atividades, desenvolve-se assim produtos derivados, ao apresentar elementos virtuais 

em sites na Internet.  

 

Relativamente à atratividade, a arquitetura é um forte símbolo na paisagem. Além de ser 

adaptada ao contexto do lugar onde será ou está inserida, a sua aparência exterior, tanto 

                                                
1 O que é um conceito muito mais amplo do que o de unidade e identidade citadas na Carta de Quebec. 
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na criação ou na requalificação, não é tão importante quanto os espaços de acolhimento e 

de receção do turista, que atualmente devem ser mais valorizados, pois correspondem, à 

elaboração de um complexo sistema central de hospitalidade. 

 

Segundo Fourteau, a receção deve ser abordada no sentido de fornecer informação, 

acessibilidade, sinalética e compra, ou seja, todas as funções primárias e essenciais, 

acrescida de um especial sentido estético, de uma grande visibilidade e de um sentido de 

dinâmica forte, pois tratam-se de lugares em que os fluxos se encontram. A receção deve 

ser capaz de acolher um grande número de pessoas, mas também de oferecer 

equipamento específico para certos segmentos particulares de visitantes, como estudantes, 

deficientes, famílias, idosos, etc.. Esta  insere-se na contemporaneidade sob a proteção da 

hospitalidade, do conforto, de serviços, do comércio, assim como sob a forma de 

equipamentos culturais novos como auditórios, centros de documentação, destinados a 

bem acolher o visitante. De uma forma geral, marcando-se de forma acentuada a entrada 

do mesmo na zona de acolhimento. Tudo isso proporciona ao objeto arquitetónico e ao 

lugar uma força e uma presença considerável na comunidade e na paisagem local. 

 

No entanto, segundo Morissett, a criação ou requalificação de um objeto turístico, como 

resultado deste processo de valorização, ou seja, da introdução de novos ciclos num 

produto turístico, precisa antes de tudo, preservar as suas ideias originais, procurando, 

sempre que possível, manter a essência da ambiência, da experiência sensível existente na 

sua arquitetura e na sua paisagem envolvente, mais do que própria forma, podendo mesmo 

ser criados espetáculos, desde que estes critérios sejam considerados. 
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7 Análise e Caracterização 
 

7.1 Caracterização do Concelho  
    

Para que a arquitetura possa atuar e contribuir na requalificação da unidade hoteleira, bem 

como contribuir para o desenvolvimento e oferta do concelho de Torres Vedras, é 

necessária o estudo da situação turística atual do concelho, de modo a estabelecer 

diretrizes no âmbito da requalificação. Será assim indispensável compreender diversos 

fatores. Numa primeira fase, englobar a caracterização do concelho e do turismo, e 

seguidamente, compreender os tipos de turistas que procuram a zona e aqueles que podem 

suscitar futuro interesse. Dever-se-á ainda apreender a circunstância evolutiva da zona e 

enquadrá-la nas metas de contexto nacional de turismo. Desta forma, melhor se poderá 

alcançar  uma aproximação da arquitetura à realidade do concelho criando um melhor 

desempenho da unidade hoteleira. 

 

7.1.1 Localização  
 

O concelho de Torres vedras pertence ao distrito de Lisboa, e a cidade de Torres Vedras2 é 

palco da sede do maior município do distrito. A sua área é de aproximadamente 407,09 

km2, constituído por 20 freguesias, estas com uma área média de 20,3 km2. Contudo é o 

segundo maior concelho da Associação de Municípios do Oeste AMO, logo a seguir a 

Alcobaça com 408,1 km2. É limitado a norte pelo concelho da Lourinhã, a Nordeste com o 

Cadaval, a Leste com o concelho de Alenquer, a sul com os concelhos de Sobral de Monte 

Agraço e Mafra e a Oeste pelo Oceano Atlântico.  

                                                
2 A cidade de Torres Vedras tem cerca de 24.600 habitantes e o município 79.500 habitantes, dados relativos a 2010 



 

 38 

 
Fig. 22 Localização do Distrito de Lisboa e do Concelho de Torres Vedras 

 

As suas áreas geográficas pertencem ao NUT II centro e ao NUT III Oeste, 

consequentemente abrangidas pela Associação de Municípios do Oeste, AMO, e pelo Pólo 

de Desenvolvimento Turístico do Oeste, PDTO. 

 

7.1.2 Acessibilidades 
 
O concelho de Torres Vedras, apresenta vantagens pelos fatores geográficos, pela 

proximidade da capital, Lisboa, bem como a existência da Autoestrada 8 (A8). Esta 

atravessa toda a Região Oeste, e tem três saídas no concelho de torres vedras, sendo duas 

delas para a própria cidade do concelho. Desta forma, a ligação de Torres Vedras a Lisboa 

é significativamente fácil, revelando interesse pela fácil ligação ao aeroporto internacional.  

 

Relativamente ao futuro, estão previstos novos itinerários, como o Itinerário Principal 6, IP6, 

que irá fazer a ligação ao Carregado e o Itinerário Complementar 11, IC11, com ligação a 

Peniche. Estas vias, irão contribuir para a facilidade de acesso de turistas por via terrestre. 

 

A linha ferroviária do Oeste e o aeródromo de Santa Cruz, depois dos elevados 

investimentos já anunciados, poderão ser importantes acessos à região, cada um com 

potencialidades específicas no que diz respeito ao tipo de turismo. 
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7.1.3 Caracterização física e paisagística do território  
 

7.1.3.1 Hidrografia 
 
O concelho de Torres Vedras não dispõe de cursos de água de primeira grandeza, no 

entanto  as bacias hidrográficas desempenham um papel estruturador na fisionomia do 

território. Os rios de maior importância, Sizandro e Alcabrichel, fazem um percurso de 57 

km, com algum destaque para a ribeira de Pedrulos. O Sizando mais extenso com 32 km, 

desde a nascente em Patameira de Baixo até à Foz, a sul de Santa Cruz. E Alcabrichel, 

com cerca de 25 km, nasce perto da Aldeia Grande e desagua em Porto Novo. Estes e as 

suas bacias, modularam de forma significativas parcelas bem peculiares das terras 

torrienses. 

 

 
Fig. 23 Rio Alcabrichel em Porto Novo - (http://www.guiadacidade.pt/pt/destino/poigf/14305) 

 

Ambos os rios, são de caudais irregulares, como é comum dos rios portugueses, cujas 

oscilações do nível intra-anual é muito acentuada. Os rios têm constituído fator de 

insegurança devido à subida súbita subida do nível da água nos invernos mais chuvosos. 

 

Estes atualmente desempenhado pouca influência nas práticas lúdicas como para irrigação, 

devido a não garantirem um regime de caudal permanente. Apesar dos esforços para 

combater tal situação, o grau de poluição compromete os vários aproveitamentos possíveis, 

entre eles os relativos a aspetos de enquadramento paisagístico e valorização ambiental e 

aproveitamento turístico. (CMTV, 2006). 
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7.1.3.2 Águas termais 
 

Existem duas fontes de águas termias no conselho de Torres Vedras. Uma localizada na 

parte norte do concelho, quando Torres Vedras e Lourinhã ligam os seus limites, 

corresponde às fontes do Vimeiro.  

 

 
Fig. 24 Antigo Postal das Termas das Águas Santas do Vimeiro -

(http://arqtvedras.home.sapo.pt/Img/imag12.htm)  

 

José Rodrigues Miguéis evoca no elenco da viagem entre Torres Vedras e Lourinhã, a 

batalha ferida entre as tropas anglo-lusas e as francesas, e diz assim sobre as “águas 

santas”: “Junto à margem esquerda do rio Alcabrichel mas já mais perto da Maceira (500 

metros) que do vimeiro (2 km), as águas minerais do Vimeiro, hipotérmicas, hipossalinas, 

cloretadas, sódicas, bicarbonatadas cálcicas e magnésicas, com eficácia no artritismo e nas 

doenças de pele.” 

 

 
Fig. 25 Atuais termas do Vimeiro (http://www.ohotelsandresorts.com/pt/Menu/Hoteis-Termas/Termas-

Vimeiro/Localizacao-Contactos.aspx) 

 

A outra terma, os Cucos,  localiza-se na margem esquerda do Rio Sizandro e as suas 

características são: cloretadas sódicas, líticas, siliciosas e magnesianas, fortemente 
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radioativas. São boas para a cura de artrites, gota, reumatismo e afeções coetâneas. 

Também existe a descrição, que esta com sabor salgado faz bem aos intestinos e a 

obesidade. 

 

 
Fig. 26 Termas dos Cucos (https://torresvedrasweb.pt/abc/uploads/2015/05/termas-dos-cucos.jpg) 

 

7.1.3.3 Geologia e paisagem - Traços gerais 
 

Torres Vedras inscreve-se na unidade estrutural do território, denominada de orla meso-

cenozoicas da era Secundária e Terciária. De uma forma sintética e sumária o território 

caracteriza-se por terras de aluvião recentes. areias terciárias, abundantes formações dos 

períodos secundários. É de notar que Torres Vedras se insere numa paisagem variada, não 

uniforme, polimórfica. Devido a esta característica cada zona ou retalho tem a sua 

individualidade. As colinas em general, têm um assentamento ondular suave, cortadas 

pelos seus vales e pequenas planícies. O relevo dos campos assume um ritmo e uma 

alternância que resulta numa diversidade de padrões de território existente em Torres 

Vedras e um pouco raro de encontrar noutra região do País.    

	

7.1.3.4 Clima 
 

Considerando que o limite meridional climático, entre Norte e Sul, passa pela zona oriental 

do concelho de Torres Vedras, a localização do concelho confere-lhe um caracter de 

transição gradual do clima para características de relativa heterogeneidade. Deste modo, é 

referenciada a forte presença do clima atlântico, com as seguintes características: 

amplitude térmica bastante atenuada, raramente atingido pelas vagas de calor continental, 

relativamente chuvoso e marcado por nebulosidade de certa importância. Situando assim, a 

região de Torres Vedras na zona meridional deste tipo de clima, sendo o seu carácter 
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relativamente atenuado, nomeadamente pela duração da estação de seca, os meses de 

verão. 

 

No entanto, Suzanne Daveau põe em evidência o subtítulo climático designado por fachada 

atlântica, este abrange sem dúvida troços do território do concelho. No entanto as terras 

baixas, abrigadas dos ventos atlânticos, assumem um clima continental. Deste modo, o 

território do concelho tem um carácter de alternância climática nas zonas mais afastadas do 

litoral, desempenhado pelas condições do relevo, entre o carácter atlântico e continental. 

Com as seguintes características: ar húmido vindo do lado do mar durante o dia; noites 

limpas, que atingem a temperatura de orvalho. 

	

Em nota conclusiva, o clima do concelho de Torres Vedras, é atlântico moderado, devido 

aos valores pluviométricos e posição meridional do território. Recebe nas zonas interiores e 

mais abrigadas, os efeitos continentais, atenuados pela proximidade do mar. Deste modo, 

os valores térmicos são claramente moderados, porque o rigor do clima continental, 

nomeadamente o frio intenso e as geadas são amenizados pelo efeito da proximidade 

oceânica. 

	

A temperatura média anual do concelho ronda os 15º C e não se verificam grandes 

oscilações de local para local, embora a influência amenizadora do Atlântico se faça sentir. 

No litoral, em especial no Verão, os ventos na zona têm tendência para ocorrer de norte e 

de noroeste. A precipitação no semestre húmido, de Outubro a Março é de 72% a 78%, no 

semestre seco, de Abril a Setembro é de 22% a 28%. As médias mensais de insolação 

apresentam os mínimos em Dezembro e Janeiro e máximos em Julho. No entanto, a orla 

costeira caracteriza-se por uma nebulosidade frequente que se traduz por menores valores 

de insolação. 

 

A humidade relativa, tem valores anuais de 80%, enquanto que evapotranspiração anual no 

mesmo local é de 1229,2 mm. Na região, o número de dias de geada por ano diminui com a 

proximidade ao Atlântico. Na faixa costeira, a ocorrência deste fenómeno meteorológico é 

de 1 a 5 dias por ano, enquanto que nos concelhos mais interiores ele ocorre em maior 

número, 10 a 20 dias por ano. 
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7.1.3.5 Breve enquadramento Histórico 
	

A criação de Torres Vedras, de acordo com alguns autores, remonta ainda ao reinado de D. 

Afonso Henriques, embora o seu foral date de 1250, ou seja, Reinado de D. Afonso III. No 

entanto é novamente reformado em 1510, pelo rei D. Manuel. Torres vedras é palco de 

vários acontecimentos memoráveis na história de Portugal, tal como, a reunião do rei D. 

João I com o seu conselho, onde deliberou a expedição a Ceuta, marco que viria a ser o 

início da expansão marítima portuguesa.  

 

Contudo, de todos, o momento mais relevante historicamente remete para a defesa contra 

as tropas invasoras de Napoleão, ou seja, entre 1808 a 1810 no período referente às 

invasões francesas. Depois da derrota na batalha da Roliça e do Vimeiro, o invasor foi 

finalmente vencido pelo estratégico complexo defensivo, conhecido por Linhas de Torres 

Vedras e pela colaboração do Duque Wellington. Deste conjunto defensivo, o Forte de S. 

Vicente é o mais emblemático, situando no cimo de umas das colinas que circunda a cidade 

de Torres Vedras. 

 

	

Fig. 27 Ilustração da Batalha do Vimeiro - (http://www.cm-
lourinha.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=f171a339-a174-4242-93af-94b92010258c&m=c244) 

 

7.1.3.6 Economia  
 

A vitalidade económica no concelho de Torres Vedras, depende de uma multiplicidade de 

fatores, que permitem o desenvolvimento da economia. Sendo determinante a afirmação da 

identidade local no contexto da crescente integração à Associação de Municípios de Lisboa 

– AML. A curta distancia de Lisboa ao concelho, beneficia a sua economia, visto a sua 

produção primária e secundária estarem perto de um grande centro de consumo e também 



 

 44 

ao funcionar como alternativa à localização de elementos do terciário. Contudo, está 

suficientemente longe para se tornar num dormitório, embora esteja cada vez mais 

integração na AML. (CMTV, 2006) 

	

A estrutura económica do concelho, nas ultimas três décadas seguiu notoriamente as 

tendências nacionais. Com o aumento da importância do sector terciário de 16,2%, em 

1960, para 47,1%, em 1991, e 54%, em 2006. O peso do sector industrial seguiu uma 

tendência semelhante, mas a um ritmo menor, com 16% em 1960, 33,7% em 1991, 33% 

em 2006. No entanto na agricultura, a tendência foi contraditória, de 73,4% em 1960, de 

19,2% em 1991 e 13% em 2006. Contudo, esta percentagem é superior à média do distrito 

que se situava, com 2,7% (CMTV,2009b). Esta constatação, revela que a agricultura 

continua a desempenhar um papel importante na economia do concelho.  

 

Segundo os dados do INE (2009) referente a 2006, na Região Oeste, o concelho de Torres 

Vedras, engloba o maior número de empresas sediadas, com 22,6%, seguindo-se os 

concelhos de Alcobaça e Caldas da Rainha. Portugal apresenta uma média de 107 

empresas por cada mil habitantes, sendo este valor na zona Oeste de 127 empresas por 

cada mil habitantes. O dinamismo do concelho de Torres Vedras é comprovado com uma 

média de 133 empresas por cada mil habitantes. 

 

Atualmente, as pequenas empresas apresentam o maior dinamismo, principalmente no que 

respeita à criação de postos de trabalho. Apenas uma empresa industrial tem mais de 500 

trabalhadores e 80% das empreses tem menos de 9 trabalhadores (CMTV, 2009b). No 

entanto, o tecido empresarial do concelho apresenta uma forte instabilidade face aos 

mercados. Devido às dificuldades em assegurar um nível de recursos humanos desejável, 

por falta de mão-de-obra qualificada local e de estruturas que possam facilitar a formação 

num regime de continuidade, em consonância com os novos desafio. (CMTV,2006). 

 

Relativamente ao poder de compra, em 2005 (INE, 2009b), a população de Torres Vedras 

tem um índice de 89,53, inferior à média nacional com 100,52. Contudo superior à média da 

Região Oeste com 88,21. Apenas os concelhos das Caldas da Rainha com 103,55 e de 

Mafra com 108,94, apresentam valores superiores à média nacional. 

	

7.1.3.7 Património construído 
 

Torres Vedras é um concelho que conta com um número de edifícios religiosos, militares e 

civis, bem como conjuntos de pintura, escultura, azulejaria e talha. No entanto, a zona pode 
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ser caracterizada pela paisagem de onde sobressai a casa saloia, as azenhas e os típicos 

moinhos de vento num dos maiores conjuntos da Europa e com tendência a desaparecer. 

Estes elementos podem ser apresentados como exemplos da característica arquitetura do 

concelho. Estes elementos são uma referência da Região Oeste e de bastante presença no 

concelho de Torres Vedras. Estão referenciados no PDM respetivo 190 moinhos e 25 

azenhas em variados estados de conservação. (CMTV, 2006) 

 

As linha de Torres Vedras, um complexo de defesa estratégica, foi constituído por inúmeras 

fortificações dispostas em linha, essenciais para a vitória sobre as tropas de Napoleão, na 

terceira Invasão Francesa. Destas fortificações o Forte de S. Vicente, situado no cimo de 

um dos montes que cercam a cidade de Torres Vedras, é um bom testemunho.  

 

 
Fig. 28 Forte de São Vicente, Linhas de Torres Vedras - 

(https://www.youtube.com/watch?v=QoTb7oJh6D8) 

 

Adicionalmente, as invasões a este território desde tempos remotos, deixaram vestígios 

arqueológicos bastante significativos. O património arqueológico mais importante diz 

respeito aos Castros do Zambujal e da Fórnea datados do Calcolítico, tal como o Tholos do 

Barro, classificado como monumento nacional. (Serra, 2009) 

 

7.1.3.8 Património Cultural  
 

A enquadrar o património construído, no património artístico e popular registam-se alguns 

exemplos de tradições musicais, do cancioneiro popular, das características festas 

religiosas, das lendas, da gastronomia e, mesmo, das feiras e mercados, como importantes 

locais de contacto económico, cultural e social das populações. Relativamente ao 

património natural, este é representado pelas árvores seculares, excelentes praias e 

termas. 
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Torres Vedras faz parte da “região saloia”, como traços que identificam a autenticidade dos 

produtos regionais e consecutivamente ao uso do campo. Ligando “os bons ares”, a “boa 

comida” e as “boas gentes” (Batista, 1999). Esta identidade, está ligada à produção de fruta 

e de produtos hortícolas, nas zonas agrícolas que envolviam a capital. Refletindo uma 

etnografia fortemente rural e evidenciada. Atualmente, esta cultura é marcada pelos 

inúmeros grupos folclóricos do concelho e eventos, como o Cortejo Etnográfico, 15 de 

Agosto o Dia Saloio, em Santa Cruz. 

 

 
Fig. 29 Dia do Saloio em Santa Cruz - (http://www.metronews.com.pt/2013/08/09/cortejo-etnografico-de-
santa-cruz-recordara-tempos-de-outrora-em-torres-vedras/) 

 

A tradição vinícola com as suas atividades específicas, está bem patenteada na cultura 

torriense, visível na época da vindima. O oeste é a região do país que produz a maior 

quantidade de vinho por unidade de superfície e habitante. Sendo o primeiro produtor 

nacional de vinho, conta com três Adegas Cooperativas (CMTV,2009b). O turismo enólogo 

tem fortes potencialidades de crescimento.  

 

Na gastronomia, esta faz sentir todas as suas influências numa forte componente rural, 

assente pela proximidade do mar. Nas zonas rurais do interior, os pratos tradicionais 

assentam principalmente em iguarias convencionadas à base de carne. no entanto no 

litoral, os pratos são uma referencia regional, cozinhados com peixe e marisco. O pão 

caseiro cozido em forno de lenha, o vinho da região e o doce típico de Torres Vedras, o 

Pastel de Feijão, complementam a ementa.  

 

No entanto, os restaurantes de grande dimensão, são orientados para uma clientela da 

zona ou proximidade, existindo falta de estabelecimentos de melhor categoria com um nível 



 

 47 

de serviço elevado para apreciar os produtos típicos da zona em consonância com a 

qualidade e potencial da gastronomia local. 

 

O Carnaval de Torres Vedras é conhecido por ser “o mais português de Portugal” e está 

enraizado na identidade cultural e social da cidade e da zona. Com referência histórica ao 

ano 1574, a organização formal data o inicio do século XX. Este evento, anualmente atrai 

milhares de visitantes, com dados em 2009 de 300.000. 

 

 
Fig. 30 Carnaval de Torres Vedras - (http://www.beevoz.net/2015/01/23/as-origens-do-carnaval/) 

 

7.1.3.9 Linha de costa  
 
A linha de costa apresenta uma extensão de 19,1 km, estes distribuídos por quatro 

freguesias do litoral do concelho, Maceira, A-dos-Cunhados, Silveira, e São Pedro da 

Cadeira. A orla costeira, constitui parte da zona sensível do território em virtude da sua 

complexidade de fenómenos naturais e físicos, do valor dos ecossistemas presentes, bem 

como as tensões a que esta está presente e sujeita. Estas, resultado da própria dinâmica 

costeira, e pela crescente impermeabilização e ocupação artificial deste trecho de território.  

 

As praia e areais, existem desde a margem sul do Rio Sizandro até ao norte do concelho, a 

sua linha de costa é predominantemente intercalada por arribas vivas, com alturas 

variáveis. As litologias expostas nas arribas, compreendem-se por arenitos com alternância 

de calcários e margas de idade cretácea, rochas eruptivas básicas, siltitos, margas e 

arenitos do Jurássico superior e calcários compactos muito resistentes do jurássico inferior. 

(Silva, 2014) 
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A diversidade do conjunto de praias de rara beleza e com extensos areais atraem muitos 

visitantes na época balnear. Várias destas com galardões ambientais de Qualidade de Ouro 

e Praia Dourada e a maioria com Bandeira Azul. (Paulo Serra, 2009) 

 

 
Fig. 31 Extensão de praia de Santa Cruz a Porto Novo - (http://2.bp.blogspot.com/-
V2AP2nTkJ8E/U0Lf_jNbgJI/AAAAAAAAT9w/ylhm5LnTvHg/s1600/Santa+Cruz+4.JPG) 

 

O litoral do concelho de Torres Vedras tem um enorme potencial em termos turísticos. Com 

quase 20 km de faixa costeira, reúne condições para promover o turismo em várias 

vertentes, como a vertente cultural, desportiva, de lazer, ecológica, e terapêutica. (Farinha 

et al., 2007)  

 

As praias caracterizadas por arribas e zonas dunares assim como pelo seu clima 

apresentam características propícias à prática de diversas atividades desportivas e de lazer, 

como por exemplo: desportos de ondas, mergulho, pesca submarina, snorkelling, 

arqueologia submarina, pesca desportiva e também parapente. Ao longo do ano, mas 

essencialmente nos meses de Verão, estas praias recebem várias provas de competição 

desportiva, nas modalidades mencionadas. Com destaque para o Ocean Spirit, evento 

único a nível mundial; esta iniciativa, reúne durante uma semana no mesmo local vários 

campeonatos nacionais e mundiais de desporto de ondas e um festival de música. Este 

evento demonstra a versatilidade das condições naturais para diferentes modalidades. 

(Paulo Serra, 2009)  
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7.1.3.10 POOC 
 

A aprovação e aplicação do POOC de Alcobaça e Mafra, tem o intuito de preservar, através 

do incentivo de contenção de expansão urbana desornada nas zonas de maior 

sensibilidade ecológica e ambiental, nomeadamente nas zonas de risco. Com a proteção e 

valorização da diversidade biológica e paisagística associada aos ecossistemas costeiros. 

Relativamente ao desenvolvimento das potencialidades turísticas e recreio da região, o 

ordenamento do uso das frentes de mar e areais, têm vindo a desenvolver ações de 

reconversão e criação de equipamentos, como de acessibilidades na faixa litoral 

 

Contudo, apesar das excelentes condições do litoral do concelho, com principal incidência 

na zona entre a Praia Azul e a Praia de Porto Novo, estas não têm sido devidamente 

aproveitadas relativamente ao sistema socioeconómico. As infraestruturas existentes 

revelam várias deficiências, pela qualidade e quantidade, não conseguindo assim oferecer a 

melhor resposta à procura turística no concelho. 

	

7.1.3.11 Capacidade de alojamento 
 

Relativamente à oferta turística por zona costeira, constata-se que a sul, na Praia Azul, 

existe um complexo turístico na categoria de Aparthotel de 3 estrelas com 152 camas. No 

centro, na Praia de Santa Cruz existem algumas pensões, dois parques de campismo com 

1470 camas e o Hotel Santa Cruz de 3 estrelas com 88 camas. A Norte, existe o maior 

complexo turístico, o Hotel Golf Mar de três estrelas e com 504 camas e o hotel das Termas 

de 2 estrelas com 150 camas, ambos pertencentes ao mesmo grupo associado ao 

complexo das termas do Vimeiro, na freguesia de Maceira. Esta com a maior aptidão 

turística e capacidade de alojamento do concelho. (Paulo Serra, 2009) 

  

7.1.3.12 Turismo no concelho de Torres Vedras 
 

Como referido, o concelho de Torres Vedras está inserido no PDTO3. Este, segundo o 

PENT, deverá tornar-se a prazo num destino de polos turístico, resorts e residencial, com 

produtos prioritários de golf e touring. Estes, integrados no turismo da Europa, dotados 

duma oferta hoteleira e serviços de qualidade sem massificação,  assentes no potencial da 

                                                
3 PDTO, Pólo de Desenvolvimento Turístico do Oestes engloba os concelho de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, 
Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche, Rio Maior e Sobral de Monte Agraço. 
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região tendo como principais fatores distintivos os castelos, igrejas e mosteiros, o golfe, a 

gastronomia, vinicultura,  praias, e a possibilidade de cross-selling com Lisboa. (MEI, 2007) 

 

Deste modo, o presidente do PDTO na entrevista Turismo de Lisboa (2009), refere: “a 

região deverá assumir-se como destino de excelência, na sequência do forte investimento 

em resorts, golfe e turismo residencial, aos quais associado a fixação de hotéis de cinco 

estrelas de grandes cadeias internacionais, originando deste modo, um novo e muito 

competitivo destino turístico.” 

 

De acordo com o PDM de Torres vedras, a atividade turística no concelho apresenta boas 

condições de desenvolvimento, reunindo um conjunto significativo de potencialidades, 

podendo-se destacar: 

 

- Uma costa de 19,1 km de extensão, de grande valor paisagístico, apresentando 

praias de qualidades, e classificadas, sendo uma delas considerada “praia dourada”; 

- Duas zonas termais distintas, das três apresentadas na Região Oeste; 

- Património histórico-cultural diversificados; 

- Excecionais condições para o desenvolvimento de turismo rural ou agroturismo, em 

situações privilegiadas a 45 km de Lisboa; 

- Etnografia e gastronomia ricas; 

- Envolvente com valor natural e paisagístico; 

 

Segundo o PDM da CMTV, as áreas propostas de enquadramento paisagístico para as 

quais um dos usos determinantes permitidos é o turismo e são: 

 

Áreas com desenvolvimento Turístico: 
 

Zona Área 

Hotel Golf Mar 1,73 ha 

Conjunto Turistico Mar Azul 1,61 ha 

Casal Chofral 10,72 ha 

Turcifal 4,56 ha 

Quinta da Ribeira / Campo Real 84,41 ha 

Quinta do Hespanhol 2,19 ha 

Total 1006,5 ha 
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Zonas de aptidão turística 
 

Zona Área  

Porto Novo / Maceira 92,44 ha 

Quinta da Piedade 14,09 ha 

Casal do Seixo 6,22 ha 

Mexilhoeira 1,76 ha 

Santa Cruz 11,48 ha 

Boa Vista / Silveira 5,84 ha 

Termas dos Cucos 14,96 ha 

Ericeira / Vila Seca 11,04 ha 

Ribeira de Maria Afonso 4,35 ha 

Feliteira 29,77 ha 

Turcifal / Cadriceira 4,99 ha 

Total 196,95 ha 

 

 

No entanto, estes espaços destinados para diversos tipos de empreendimentos turísticos 

preservam e garantem a qualidade dos mesmos relativamente à área de proteção turística 

introduzida no futuro quadro de instrumentos de gestão territorial. Assim, a ocupação dos 

espaços, fica estrategicamente condicionada pela existência duma unidade hoteleira e aos 

meios complementares de alojamento turístico do conjunto. Continuando a análise 

relativamente às áreas de uso do solo destinadas para execução turística, constata-se que 

na Região Oeste o município de Torres Vedras, é o que mais identifica nos instrumentos de 

ordenamento do território superfície para uso turístico. 

 

Municípios  Àrea  

Alcobaça 0 ha 

Alenquer 0 ha 

Arruda dos Vinhos 0 ha 

Bombarral 103 ha 

Cadaval 74,5 ha 

Caldas da Rainha 276 ha 

Lourinhã 117,9 ha 

Nazaré 82,8 ha 

Óbidos 0 ha 
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Peniche 2,6 ha 

Sobral de Monte agraço 0 ha 

Torres Vedras 297,6 ha 

Mafra 0 ha 

 

 

7.1.3.13 Capacidades de alojamento 
 

António Carneiro em Turismo de Lisboa, 2009, refere duas realidades diferentes nas 

capacidades de alojamento no PDTO. O alojamento hoteleiro e residencial, proveniente no 

aumento da segunda habitação, atenuando a sazonalidade ao longo do ano. Na região de 

Torres Vedras, o fácil acesso a Lisboa, contribuiu para a implementação do turismo 

residência, nomeadamente no litoral. Embora recentemente esta procura tenha aumentado 

no interior do concelho, Santa Cruz, local do concelho mais atrativo em termos turísticos, 

regista durante a época balnear, uma população de 50.000 habitantes, sendo a permanente 

de 1.215 habitantes. (CMTV,2006) 

 

 
Fig. 32 Vista aérea de Santa Cruz – (http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1209475&page=4) 

 

Outra oferta comum no concelho, é formado pelas casas particulares para arrendamento. 

Esta pertence à economia paralela da oferta turística, fundamentado por não estarem 

registados e o contrato ser efetuado com o inquilino verbalmente. Tornando difícil de 

quantificar em termos absolutos a oferta existente e tendo como outros inconvenientes a 

forte concorrência que exerce sob a industria legal. (Farinha, 2007) 
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Segundo o INE em 2007, o concelho possuía uma capacidade de alojamento hoteleiro de 

1371 camas, repartidas por 16 identidades. Esta significa 17,8 camas por 1000 habitantes. 

O que permanece acima da media da Região Oeste, com 16,4 camas por 1000 habitantes, 

mas a baixo da media nacional, com 22,6 camas por 1000 habitantes. Para além disso, o 

concelho conta com dois parques de campismo em Santa Cruz e uma unidade de turismo 

em espaço rural. Sendo estes: 

 

- 2* -1 unidade 

- 3* - 3 unidades 

- 4* - 0 unidades 

- 5* - 1 unidade 

- Hotel-Apartamento – 1 unidade 

- Pensões Residenciais – 10 unidades 

- Turismo em Espaço Rural -1 unidade 

- Parques de campismo – 2 unidades  

 

Segundo os dados, a oferta do concelho assenta sob hotéis até 3 estrelas e pensões. 

Contudo, destaca-se a implementação da unidade hoteleira de 5 estrelas, com projeção a 

nível internacional e existe uma unidade de Turismo em Espaço Rural, apesar das 

características rurais e da existência de quintas históricas.  

 

Com base nos dados do INE, o comportamento da atividade turística no concelho em 2007, 

verifica que a taxa líquida de ocupação na oferta de camas foi de 25,2%, abaixo da região 

oeste, com 29,7% e da media nacional com 41%. Referente a estes valores os hóspedes 

portugueses preencheram 86%, sendo esta proporção a mais elevada da região oeste. Isto 

significa pouca procura por turistas estrangeiros no concelho. A permanência média na 

hotelaria do concelho, foi de 2,4 dias, acima da média da região oeste com 2,2 dias, mas 

abaixo da média nacional com 2,7 dias. INE (2009b) 

 

7.1.3.14 Contexto atual  
 
Assim, como os consumidores, os produtos e os destinos turísticos também têm ciclos de 

vida. Normalmente caracterizados e associados a seis fazes distintas, mas encadeadas 

entre si: exploração, envolvimento, crescimento, consolidação, estagnação e pós 

estagnação que é compreendida pelo rejuvenescimento do ciclo turístico ou o seu declino. 

(Butler,1980), 
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Fig. 33 Ciclo de vida dos destinos turísticos segundo Butler - 
(http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K218710.pdf) 

Deste modo, segundo Butler e as análises realizadas feitas, considera-se que o turismo 

nesta zona, atingiu uma fase de estagnação. Esta, designa-se pelo facto da zona ter 

alcançado os volumes máximos de turistas e o turismo deixou de estar na moda, apesar de 

transparecer uma boa imagem. Nesta fase, começam a surgir nos destinos alguns 

problemas ambientais, sociais e económicos, tornando-os menos competitivos em relação a 

outros destinos emergentes. 

 

No entanto, segundo os ciclos do turismo, este entra numa fase de pós estagnação, como 

também se pode constatar no concelho, pelas medidas e propostas adotadas. Sendo 

assim, depois da fase de estagnação segue-se o declínio ou o rejuvenescimento. O destino 

entra em declínio se o mercado continuar a regredir e o destino sem conseguir arranjar 

estratégias para competir face aos novos destinos. Contrariamente, se o destino conseguir 

adotar medidas que conduzam ao seu rejuvenescimento, será então evitado o declínio. 

 

Este modelo, revela-se adequado para explicar a evolução dos destinos turísticos, contudo 

não é um modelo de previsão universal do comportamento dos destinos. uma vez que nem 

todos passam por estas seis fases, como indicou Choy na sua investigação. (Life cycle 

models for Pacific Island destinations, 1992) 

 

O concelho de Torres Vedras, como referido, integra-se numa fase mista de estagnação e 

pós estagnação. Contudo já terá passado pelo declínio, mas no período atual e no futuro 

próximo insere-se numa fase de rejuvenescimento, pelo facto de estarem a serem tomadas 

medidas nesse sentido, como por exemplo a inserção no Plano Nacional de Turismo. 
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Assim, continuando abordagem da atual contextualização do turismo no concelho o Plano 

Nacional de Turismo abrange a zona de análise e de requalificação. Descrevendo, a 

aplicação do plano nacional de turismo – PENT, no concelho de Torres Vedras, sabemos 

que em primeira análise, este plano, define as ações para o crescimento sustentado no 

turismo nacional. Deste modo, segundo o PENT, o PDTO, onde está inserido o concelho, 

deverá tornar-se a prazo num destino turístico de Resorts Integrados e Turismo Residencial 

da Europa, dotado de uma oferta hoteleira de serviços da qualidade assentes no potencial 

da região, mas sem massificação. (MEI, 2007). 

 

No mesmo documento está mencionado as prioridades para o polo: Resorts Integrados e 

Turismo Residencial Golf e Touring. sendo também identificados os principais fatores 

distintivos da região, nomeadamente os castelos, igrejas e mosteiros, o golfe, a 

gastronomia e os vinhos, as praias, e a possibilidade de cross-selling com Lisboa, como 

mencionado anteriormente. 

 

7.1.3.15 Oferta de animação turística  
  

Com base nos dados do Turismo de Portugal, revela-se que não existe nenhuma identidade 

sediada ou empresa de animação turística registada no concelho de Torres Vedras. No 

entanto, a caracterização da oferta de animação turística, é sustentada por ideias 

associativas com os recursos do território e analise de programas similares, promovidos por 

entidades privadas e públicas. (Turismo de Portugal, 2009d) 

 

O concelho integra um conjunto de características e potencialidades direcionadas para as 

atividades turísticas ligadas com a natureza, e ao desporto. No entanto, a oferta de 

animação turística não deve ser vista apenas com ligação a estes, mas englobando de 

forma abrangente outros conceitos de animação.  

 

As atividades desportivas mais características da região, são: os desportos de ondas, o 

pedestrianismo, o BTT, a pesca desportiva, o golfe e o parapente. A ofertas destes produtos 

é organizada por associações locais ou pela CMTV, com a exceção do golfe e surf. No surf 

existe a oferta de aulas promovidas por três empresas ou escolas registadas na Federação 

Portuguesa de Surf, no entanto com uma costa tão vasta só atuam no ponto mais turístico, 

Santa Cruz. Relativamente aos campos de golfe, a responsabilidade recai sobre as 

identidades hoteleiras, o Westin Campo Real com 18 buracos e Golf Mar com 9 buracos. 
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Ramalho no seu estudo dos hábitos desportivos dos habitantes de Torres Vedras conclui 

que, a média de prática desportiva é superior à Região de Lisboa e Vale do Tejo e à média 

nacional. O autor referência que os Desportos de Aventura representam 12% das 

modalidades praticadas e com significativo aumento na última década. Outro indicador 

importante é a elevada taxa de procura, por vezes não satisfeita relativamente às atividades 

físicas de deporto formal, informal e de contacto com a natureza. Deste modo, os dados 

indicados caracterizam a população do concelho propícia à prática de atividade física, o 

potenciando e incentivando o desenvolvimento do sector turístico ou da animação turística 

desportiva. (Ramalho, 2006) 

 

Os programas e eventos de animação exercem um papel fundamental para complementar a 

oferta turística. A Câmara Municipal de Torres Vedras tem apostado neste tipo de oferta, 

tanto desportivo como cultural. Originalmente dirigida à população residente, contudo 

atualmente entende-se que o usufruto destas iniciativas pelos turistas potencia o 

prolongamento da estadia como o seu regresso, tal como defende Almeida. Neste âmbito, 

destaca-se a organização dos seguintes eventos: 

 

- “Ocean Spirit”, festival de desportos de ondas e música na praia; 

- O programa de animação da época balnear “Onda de Verão”, incluindo passeios 

pedestres, percursos de BTT e passeios equestres contendo sempre uma vertente 

cultural;   

- A dinamização da “Rota das Adegas”, um passeio familiar de bicicleta percorrendo 

algumas quintas e adegas do concelho com provas de vinhos pelo meio.  

 

 
Fig. 34 Ocena Spirit na praia de Santa Rita, Porto Novo – 
(http://www.sportlife.com.pt/index.php/desporto/item/358-santa-cruz-ocean-spirit) 
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Além destes eventos, a política de implementar percursos pedestres homologados, ciclovias 

e ecopistas cicláveis tem vindo a promover o pedestrianismo, fornecendo recursos para o 

sector da animação turística. (Almeida, 2004) 

 

7.1.3.16 Turistas  
 

Fundamentado na ultima analise da oferta de animação turística e apoiada em outros 

fatores indicados, conseguimos compreender quem a procura e o seu publico alvo atual. Ou 

seja, o conjunto de turistas e suas motivações de viagem e o tipo de oferta que procuram, 

ajustado à zona. Assim, numa primeira abordagem e em referência, Cavalcanti: “Cientes 

que o perfil do turista quando viaja, procura encontrar o extraordinário”. (Cavalcanti, 2003) 

 

No entanto, esta afirmação pode ser fundamentada através da ideia de Urry: “[...] apesar do 

turista procurar o extraordinário, agrega consigo o seu perfil de turista definido pelo seu 

modo de vida, ou seja, o seu quotidiano, que ao ser analisado de um modo geral pode ser 

muito diversificado relativamente a outros perfis. Por sua vez, os turistas procuram 

ambientes bastante diversos de forma a encontrar a suspensão ou inversão das suas 

obrigações quotidianas.” (Urry, 2002) 

 

Assim, no âmbito da realidade existente na zona, é evidente uma multiplicidade de tipos 

turistas. O que revela potencial turístico relativamente à oferta e diversidade, pelo facto, de 

se conseguir dar resposta ao interesse e motivações de viagens e turistas de diversos 

grupos. Estas motivações, podem ser de diversos âmbitos. Ou seja, conforme e 

independentemente do tipo ou grupo de turista, estes podem procurar as mesmas ofertas 

numa determinada zona, no entanto usufruí-las de modos diferentes e com intensidades 

diferentes. Assim a procura pode abranger e recair sobre a oferta turística no concelho, 

descrita anteriormente. Neste contexto, se o turista promove a deslocação para um 

determinado tipo de turismo, pode usufruir de outros âmbitos de oferta. 

 

Esta diversidade também pode revelar uma fraqueza por revelar a falta ou falha de um 

plano turístico desenvolvido e estruturado para o concelho. O plano recai sobretudo num 

grupo alvo e na sua consequente evolução e exploração para um determinado sector de 

turismo. A zona, porém, revela condições e diversidade múltiplas, para albergar diversos 

tipos de turistas com diversos tipos de interesses, mesmo que seja aplicado um plano 

turístico mais singular.  
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Depois de uma caracterização, podemos identificar tipos ou grupos de turistas com 

interesse na zona, sendo estes: 

 

- Turistas alocêntricos, procuram a diferentes culturas e ambientes relativamente ao seu 

meio normal. Estes no entanto, pertencem aos grupos sociais com rendimentos mais 

altos, conhecidos como alocêntricos. De uma forma genérica, este grupo pode assumir 

diversos características, familiar, individual, pequenos grupos, estes tanto podendo ser 

grupos jovens, adultos ou seniores.  

 

- Turistas psicocêntricos, grupo composto e caracterizado de forma semelhante que os 

alocêntricos. No entanto, procuram um cenário mais familiar à sua realidade. Têm 

rendimentos mais baixos, não são aventureiros e exigem um elevado nível de estrutura 

turística, de forma a conseguirem encontrar maior segurança e justificação da prática do 

turismo. (cooper, 2001) 

 

Não obstando, que esta zona também é procurada por outros grupos de turistas, descritos 

de não institucionalizados. Ou seja, o turista de “mochila às costas”, que busca lugares 

exóticos e relativamente económicos na periferia dos destinos turísticos de massa. Também 

podemos considerar turistas provenientes dos grupos urbanos, turistas com um estilo de 

vida mais acelerado, competitivo e stressante. Estes, como referido, encontram no turismo, 

o elemento moderador do próprio estilo de vida, satisfazendo as carências do quotidiano. 

 

Assim, a zona pode ser vista como escapatória de fim-de-semana das zonas urbanas, 

apresentando assim uma vantagem resultante pela sua proximidade de Lisboa. Neste tipo 

de turismo de “fim-de-semana” e para este grupo alvo citadino, pode-se considerar que “[...] 

o turista também procura destinos que anteriormente já tenha visitado e conhecido, pelo 

fato de conseguir nestes alcançar o seu nível de satisfação. Podendo fazer referência ao 

turista proveniente de grandes meios urbanos em que o seu dominante propósito de turismo 

é encontrar o sossego, ou seja, satisfazer esta necessidade.”  (Martinez) 
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7.2 Caracterização Local  
 

7.2.1 O “Porto Novo” de D. Dinis  
 

O nome atribuído ao lugar de Porto Novo, foi atribuído pelo facto da foz do Rio Alcabrichel 

ter para norte outro porto. Contudo, o nome não existia documentado no primeiro registo 

desta zona em 1259.  

 

A  venda da herdade da Maceira por parte do clérigos de Santa Maria da Lourinhã ao 

Mosteiro de Alcobaça sob o consentimento do Bispo de Lisboa alterou os limites da 

herdade que foram definidos a oriente pela a serra do Barril, que dividia os terrenos da 

Lourinhã e de Torres Vedras; a ocidente pela a foz do Alcabrichel; a norte, os filhos de D. 

Monio e Martim Arnaldes, partindo da cabeça do Seixal e pelo Vale de Pai da Égua, as 

serras de Arouca e Penafirme. Ainda se juntaram a este algumas terras doadas aos 

monges Bernardos. (Vieira, 1927) 

 

No ano seguinte o mosteiro cedeu a exploração da herdade ao Mestre Domingos do Ferral, 

em emprazamento. Método comum na época, os territórios ermos eram cedidos a um 

homem de qualidade social superior. Este tinha o encargo de povoar os terrenos por 

camponeses e promover o cultivo. O senhor financiava os equipamentos agrícolas, 

recebendo em troca parte dos rendimentos. O contrato não estipulavam a renda a pagar ao 

mosteiro, mas previa a criação de vinhas e animais e a construção duma casa. Sendo esta 

residência do senhor e sede da exploração, local de armazenamento e transformação dos 

produtos agrícolas 

 

Segundo dados históricos esta tentativa de povoamento, não foi muito bem sucedida. 

Constata-se que os frades de Alcobaça uma década mais tarde iniciaram um programa 

para promover o cultivo da herdade.  

 

A 15 de fevereiro de 1277 os frades comprometeram-se a entregar em cedência perpétua 

porções de terras a quem as quisesse povoar recebendo como pagamento um quarto da 

produção. No entanto, não houve entusiasmo de povoamento pelos dos camponeses, só 

tenso sido efetuado contrato nestas condições a quatro casais em 1277 e outro a cinco 

casais e uma mulher em 1291. No entanto não existe registo se o segundo grupo de casais 

substituiu o primeiro, ou se conviveram juntos. 
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Segundo o inquirimento de 1309 para apurar os rendimentos agrícolas  de Torres Vedras e 

reparti-los pelas igrejas matrizes constata, que os rendimentos da “Maceira dos frades 

d`Alcobaça”, implicava uma considerável atividade rural, coroado pelo esforço do mosteiro 

em prol de fixar camponeses. Contudo, o nome Porto Novo só foi registado pelo cartório  9 

anos depois. (Oliveira, 1970) 

 

Segundo a fonte dos autos das sentenças, existe a ideia do incentivo de D. Dinis em 1318 

para fundar um porto na foz do Alcabrichel. Contudo os terrenos utilizados pertenciam ao 

concelho de Torres Vedras, pondo à disposição de quem os quisesse povoar, boas casas 

com ruas largas, revelando-se uma certa preocupação urbanística. Erguendo também uma 

igreja sob invocação de S. Dinis, segundo autorização do bispo de Lisboa. 

 

Esta iniciativa aparentemente bem sucedida, depara-se com alguns problemas mais tarde, 

em 1318. Estas provenientes das queixas de embargo apresentadas pelo mosteiro às 

autoridades locais referentes à posse do concelho sobre Porto Novo. Mais tarde, estas 

queixas chegaram ao rei, sendo então ordenado que o porto não seja construído até à 

resolução do problema de posse entre o mosteiro e o concelho se encontrar resolvida. Este 

processo foi resolvido em 1322 onde o mosteiro conseguiu provar com registos e 

testemunhas, que as terras eram sua legítima propriedade. No entanto, o rei salvaguardou 

o direito dos homens que tinham construído casas. Embora o mosteiro mais tarde tenha 

tentado a recuperação plena do território, o rei mostrou-se inflexível, submetendo-se às 

mesmas condições dos outros caseiros, as terras que tinha distribuído. 

 

Nos anos seguintes, os beneficiários continuaram a cultivar as suas herdades e a pagar as 

rendas estipuladas ao mosteiro. Contudo, com o tempo o desenvolvimento da zona 

promovido pelo monarca desapareceu, com ele o Porto de S. Dinis e a igreja, esta sem 

quaisquer vestígios, perdurando apenas o nome de Porto Novo. Assim, a quinta de Porto 

Novo e os direitos das herdades, foram por varias vezes arrendados pelo mosteiro. Nos 

meados do século XV, existem referências destas continuaram a ser habitadas e cultivadas. 

Não se perdendo totalmente o trabalho do rei, embora só do ponto de vista agrícola e não 

piscatória ou náutica. 

 

7.2.2 O Porto do Carro 
 

Sobre esta matéria não existe conteúdo relevante no cartório de Alcobaça, sendo 

sustentada em processo de justiça, relatando assim os seguintes acontecimentos. Estes, 
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tiveram início em 1441, com o conflito sobre a posse dum caminho, entre a igreja de Santa 

Maria do Castelo e o concelho de Torres Vedras. Sendo este resolvido por testemunhos 

coincidentes de homens de mais idade, referindo que o caminho servia o casal da Capela. 

 

No tempo de D. Fernando, nos finais da década de 1370, foi necessária a construção dum 

porto no Rio Alcabrichel para o transporte de madeira para a Atouguia, não impedindo o 

transporte por mar até Lisboa, segundo Foral de Lisboa de 1377. Este, refere a utilização 

das matas da coroa de Torres Vedras na serventia de madeira a Lisboa, utilizada na cidade 

e na construção de naus. O nome Porto do Carro, advém do caminho aberto numa terra 

pertencente à capela da igreja de Santa Maria do Castelo que servia o porto. Onde 

passavam os carros de transporte de madeira,. 

 

No entanto, ficou referido na sentença de 1441, a proibição de utilização do caminho, 

devido à redução da exploração da matéria-prima na zona. Agora perdera a qualidade de 

utilidade publica, mesmo que a tivera tido durante diversos anos. Assim, só o caminho 

passa a serventia de ligação duma herdade à outra, só podendo ser utilizado pelos caseiros 

do casal da Capela.  

 

Os monges Beneditos por volta de 840 mudaram-se para a praia de Santa Rita, 

provenientes da margem do Rio Sizandro perto da vila de Torres Vedras. Onde eram 

assediados pelos árabes da vila e assim ficavam protegidos dos infiéis. A praia neste tempo 

abrigava uma profunda lagoa com ligação ao mar onde havia abundância de peixe fazendo 

o sustento da comunidade e assim edificaram o seu convento.  

 

O convento foi pela segunda vez edificado no século XIII. Por virtude da violência constante 

dos ventos que modificavam a estrutura e configuração dos terrenos. Mais tarde, e pela 

mesma razão a lagoa acabou por desaparecer. Ainda mais tarde em 1597, o mesmo 

convento é reedificado, mas em Penha Firme, atual Penafirme. Atualmente restam as 

ruinas. O atual convento foi construído no século XVIII no lugar de Póvoa de Penafirme.  

 

O nome praia de Santa Rita, resulta de nesta costa um navio encalhar na praia devido à 

força do mar, e de juntamente com os destroços do navio vir à praia uma imagem da Santa 

Rita de Cassia. Posteriormente foi edificada nas arribas uma ermida dedicada à santa. 

 

Entre a praia Santa Rita e Porto Novo, separadas apenas pela saliência dum rochedo em 

tempos foi construído um forte. O forte de Penafirme atualmente destruído, foi mandado 

construir junto de Porto Novo por D. Afonso VI em 1662. Este foi utilizado em defesa contra 
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os piratas argelinos, que roubavam e levavam prisioneiros consigo. Mais tarde no Reinado 

de Filipe II, considerando o ato de bravura pela captura de piratas, foi concedido material de 

guerra com pólvora. 

 

Segundo o arquivo da câmara de Torres Vedras, perante a licença de D. João V em 1727, 

iniciaram-se obras no Rio Alcabrichel para a  primitiva foz. No entanto pensa-se que a obra 

nunca tenha sido concluída, pois a foz do rio continua espraiar nas areias de Porto Novo. A 

câmara tinha jurisdição nesses sítios de baixa-mar, cobrando uma renda anual às pessoas 

que viviam nesses sítios, desde 1609. Em maio de 1902, foi inaugurada e comemorada 

com grande festa, uma armação de pesca Valenciana Sociedade Piscatória de Porto Novo. 

Esta armação, pescou  durante muitos anos sardinha com abundância. Mais tarde foi 

inaugurada outra armação, chamada de Santa Rita. Contudo nenhuma das armações 

atualmente existe.  

	

Fig. 35 Postal de Porto Novo em 1910 – (http://bmtv.cm-
tvedras.pt/bibliopac/imagens/Postais_ilustrados/PI0089.jpg) 

	

Figure 36 Postal de Porto Novo em 1930 – (http://bmtv.cm-
tvedras.pt/bibliopac/imagens/Postais_ilustrados/PI0657.jpg) 
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8 Projeto 
	

8.1 Enquadramento 

8.1.1 Existente 
 
O hotel existente localiza-se na praia de Porto Novo, a cerca de 2km de Santa Cruz. A zona 

de implantação beneficia de uma vertente natural de praia e campo e contem uma linha de 

água que atravessa a estrutura dos campos de golfe. Na sua envolvente ainda tem uma 

zona que atualmente está destinada à restauração. A estrutura hoteleira existente, datada 

dos anos 70, apresenta instalações desajustas á realidade atual. A sua inserção urbanística 

e paisagística também não potenciam o local.  

 

 
Fig. 37 Hotel existente em Porto Novo - (http://www.ohotelsandresorts.com/pt/Menu/Hoteis-Termas/Hotel-
Golf-Mar/Localizacao-Contactos.aspx) 

 

No entanto, o conjunto oferece ainda diversos produtos turísticos, tal como no seu início. 

Engloba assim na sua estrutura física, campos de golfe, campos de ténis, um centro de 

equitação, piscina spa e termas. 

 

8.1.2 Proposto 
 
Após a análise do concelho, relativamente ao turismo, ao contexto atual e às metas a atingir 

identificam-se os grupos tipológicos de turismo que revelam interesse para zona. Deste 

modo, existem fundamentos que permitem iniciar uma abordagem de âmbito prático, de 

requalificação do turismo no próprio concelho até à unidade hoteleira visando integrar e 

melhorar um conjunto de medidas e características que resultem nos diversos objetivos a 

atingir. 

 

O ciclo de vida turístico está diretamente ligado ao processo de revitalização e de 
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requalificação dos lugar. Ao implantarmos um novo ciclo, poderemos definir uma nova 

paisagem cultural agregada a novos valores de valorização da paisagem e do local.  

 

“A paisagem é muito mais do que as características visíveis de um território, assim, sua 

definição deve ser ampliada para englobar as interações entre os indivíduos, suas 

atividades e o meio-ambiente. Novos elementos biofísicos, antropológicos, socioculturais, 

visuais e econômicos vêm inscrever na noção de paisagem.” (Québécois, 2000). 

 

“A paisagem passa a ser um fator de desenvolvimento, já que a qualidade de vida é um 

fator de peso e um argumento econômico e de desenvolvimento turístico. O poder de 

atração turístico repousa sobre princípios de unidade e de autenticidade do lugar de 

maneira a criar uma vantagem relativamente à concorrência.“ (Belgue, 2007). 

8.1.3 O concelho e linha de costa  
 
Pretende-se numa primeira instância criar condições para visita e usufruto do espolio do 

concelho de carácter histórico/militar, cultural e natural, onde estão inseridos o turismo 

balnear, o termal, desportivo, etc..  

 

Esta melhoria, deve oferecer comodidade, segurança e atratividade, de forma a completar e 

potenciar a importância do conjunto patrimonial. Este deve estar integrado num circuito, de 

forma a criar interesse por cada uma das peças do concelho e de todos os seus aspetos 

peculiares. Trata-se de uma nova leitura de conhecimento do conjunto, que possibilitará ao 

turista uma visita integrada ou organizada e otimizada para as vertentes de turismo 

especificas. Assim, é importante:  

 

- Conceber um produto singular, baseado na unidade original do conjunto, na partilha 

entre públicos e mercados na complementaridade das ofertas;  

 

- Elaborar um estudo de circulação e reorganizar as áreas de atividade turística do 

concelho, onde se deverá englobar diferentes modos de circulação, viário, pedonal de 

forma a libertar do trânsito automóvel os espaços com maior valor patrimonial e turístico; 

desenvolvendo soluções que permitem o trânsito rodoviário mais fluido nas zonas mais 

críticas e de interesse; 
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- Promover a articulação entre circuitos e rotas turísticas, modos de circulação e de 

transportes, quer públicos quer privados. Como privilegiar circuitos cicláveis e pedonais 

de lazer, que devem ser objetivos centrais;  

 

- Reforçar a manutenção das infraestruturas e equipamentos turísticos em locais 

estratégicos ou únicos no contexto de inserção territorial;  

 

- Instalar uma rede de quiosques ou pontos de informação turística. Concessão de novas 

formas de promover e gerir equipamentos e infraestruturas com potencialidades 

turísticas. Através de apostas especializadas em promove-las, como no 

desenvolvimento de serviços complementares de suporte ao seu aproveitamento 

turístico. 

 

Assim, na vertente da estruturação dos Serviços e Equipamentos de Apoio, devem-se 

adotar medidas ajustadas, indo ao encontro do descrito. Como: 

 

- Instalar e conservar infraestruturas e equipamentos de apoio em espaços 

estrategicamente definidos, no propósito de apoiar as diversas atividades de lazer e de 

turismo que aqui se desenvolvam;  

 

- Implantar um Sistema de Sinalização Turística adequado às diferentes realidades 

espaciais, ocorrência de recursos turísticos e tipologias, bem como munido de 

equipamentos e serviços turísticos, em que deverão ser integradas as fruições turísticas 

dos circuitos e roteiros turísticos existentes e a desenvolver;  

 

- Estruturar, instalar, desenvolver e manter atualizado um Sistema de Informação ao 

utilizador turista ou outro, recorrendo a meios audiovisuais ou multimédia e Internet; 

 

- Construção do Centro Interpretativo das Linhas de Torres, visto que este tem bastante 

peso no património histórico do concelho;  

 

- Desenvolver uma rede de contacto regular entre o Concelho e Câmaras Municipais 

limítrofes, empresários e outras entidades ou instituições de natureza cultural e 

ambiental de forma a conceber positivamente e ativamente uma harmonia e 

interdependência indispensável ao desenvolvimento turístico. 
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Para garantir a validade do investimento em serviços e equipamentos podemos encontrar 
estratégias de formação, que visam e valorizam os serviços turísticos. Assim:   
 

- Elaborar e executar um programa de forma a qualificar os agentes que intervêm nas 

cadeias de valor turístico. Em áreas de gestão e recursos, promoção, comercialização e 

serviços. 

 

- Desenvolver estratégias que permitam potenciar as oportunidades e condições de 

encontro entre a oferta de serviços e produtos local como tradicional, com a procura 

oriunda do mercado turístico, remetendo para outras ações como:  

 

- Feiras e mercados periódicos;  

- Eventos festivos tradicionais;  

- Festival do Pastel de Feijão,  

- Festival Internacional de Acordeão,  

- Festival Regional/ Nacional de Ginástica ao ar-livre;  

- Festivais Temáticos de Gastronomia, como a Rota do Vinho; 

- Festival de música Ocean Spirit; 

 

- Promover a qualificação dos agentes que intervêm na cadeia de valor da oferta turística 

e  experiência gastronómica; 

 

 
Fig. 38 Pasteis de Feijão de Torres Vedras – (http://www.pasteisbrasao.com/store/products/) 
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- Dinamizar políticas ativas para sensibilizar os agentes turísticos e população para tornar 

Torres Vedras reconhecido como um concelho acolhedor, designadamente no 

incremento de boas práticas ao nível da valorização do espaço público. 

 

Todos estes parâmetros vão ao encontro e integram um fim, a organização da Oferta e da 
Animação Turística, sendo esta uma das áreas de maior importância. Deste modo torna-se 
importante: 
  

- Atualizar os alojamentos atuais e promover ações que sensibilizem a qualificação dos 

meios existentes. 

 

- Promover e divulgar em rede as diferentes tipologias existentes;  

 

- Promover ações para sensibilizar e divulgar as boas práticas nas identidades de 

restauração; 

 

- Estabelecer e articular redes de transportes público e privados. Para melhor resultado, 

analisar e avaliar o nível de cobertura dos transportes no município, de forma a garantir 

uma rede mínima de ligação aos principais núcleos turísticos, recursos, redes turísticas 

e principais centros urbanos próximos; 

 

- Incentivo e sensibilização dos taxistas como sistema alternativo aos transportes 

coletivos públicos. Concessão e divulgação dos circuitos, redes e contactos;  

 

- Dinamizar políticas no âmbito de ações e campanhas de sensibilização, como ações de 

formação de agentes e população, para tornar Torres Vedras reconhecida como um 

concelho acolhedor e com vários atributos: afabilidade, autenticidade, qualidade e 

competências de comunicação;  

 

- Divulgar a agenda anual de eventos turísticos do concelho, de natureza cultural, 

desportiva e de lazer;  

 

- Elaborar e implementar um projeto que valore as Linhas de Torres, no quadro da 

plataforma intermunicipal existente, incluindo reabilitação de fortificações;  

 

- Criação de estruturas de acolhimento, intermediação, recuperação marcação e limpeza 

de percursos.  
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- Conceção e produção de elementos interpretativos no local, sinalética, material de 

interpretação e orientação estratégias de animação e comunicação. 

 

Contudo, a arquitetura tem um papel fundamental nestes mecanismos. Porque numa 

vertente de planeamento, reconhece e interpreta a melhor forma de concretizar e por em 

pratica as estratégias assinaladas, como avaliar e identificar os pontos estratégicos e de 

interesse para o turismo para conceber esta dinamização. E também responsabilizar-se 

pelo seu desenho e requalificação de espaços existentes e da própria articulação entre 

estes. 

8.1.4 Projeto cultural  
 
Relativamente à oferta de animação turística interna, esta vai ao encontro do 

aproveitamento das próprias características físicas, sendo assim:  

 

- Na vertente de turismo Profissional conferências, congressos, etc;  

- No turismo desportivo: ténis; natação; golfe; hipismo.  

- No turismo de lazer, repouso/terapêutico ou saúde: Spa, termas e balnear, piscina, 

podendo ser também englobado em práticas desportivas também com possível 

utilização da comunidade.  

   

No entanto, a oferta pode ser ampliada, através das capacidades turística da zona, 

podendo em algumas vertentes ser dinamizada pelo próprio hotel. 

 

- No plano desportivo, ampliar a oferta para o desporto de aventura como o surf e 

canoagem. Também pode englobar a exploração de atividades radicais como o 

parapente, a escalada, descoberta da natureza através de percurso pedestres, 

equitação e bicicleta (btt). 

 

- Na oferta cultural, com ligação ao carnaval, à rota do vinho, à gastronomia, festivais e 

todos os outros eventos, como o festival de surf e música Ocean Spirit.  

 

- Na vertente histórica com ligação ao riquíssimo património histórico na zona, com 

especial atenção para as Linhas de Torres Vedras. 

 

Assim, com a multiplicidade de serviços prestados a unidade entra dinamicamente em 

interação com a envolvente, comunicando com esta de diversas formas. Ou seja, pode 
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permitir que a população local usufrua das infraestruturas destinadas para a prática de 

atividades relacionadas com o laser e o desporto. Esta medida, pode ser uma ferramenta 

de combate a sazonalidade e de aproveitamento da estrutura nas alturas de época baixa, 

tornando o investimento mais rentável. Tentando transmitir às povoações limítrofes que o 

conjunto hoteleiro não é um ponto isolado no território, mas que lhes pertence na medida de 

assumirem que este é uma mais valia na qualidade de vida, de forma a preserva-lo como 

outra área do território.  

 

Outra forma de dinamizar a interação, é utilizar os produtos de oferta turística da zona 

oferecidos por outras identidades para usufruto dos turistas da unidade. Assim deveram-se 

realizar parcerias e ligações externas com as atividades produtivas e de lazer da própria 

região que funcionam de forma independente da unidade de turismo. No entanto esta união 

ou interação tem que ser programada de forma a aproveitar as condições naturais, como a 

proximidade do mar e da praia.  

 

Para clarificar o âmbito de turismo direcionado, utilizamos a descrição do público-alvo. 

Sendo numa primeira fase direcionado para os turistas institucionalizados e alocêntricos. 

Posteriormente ao reconhecimento e valorização das instalações e da sua dinâmica com o 

turismo da zona, chega a procura dos turistas elocêntricos. Isto visto que o conjunto 

consegue dar respostas a variadas motivações de diversos âmbitos e interesses. 

 

Os turistas alocêntricos, caracterizados por procurar a exclusividade, no sentido de 

encontrarem lugares pouco explorados e conhecidos, sendo reconhecidos como 

formadores de moda ou tendência poderão revelar interesse na unidade, mesmo que esteja 

inserida num zona com características do turismo de massas. Anteriormente, constatou-se 

que esta não apresenta muita procura e intensidade, não sendo considerada uma zona de 

moda como outros destinos e já referido. Estes turistas podem procurar tirar partido de 

diversas áreas do turismo de forma unitária ou em simultâneo, conforme as suas 

motivações durante o tempo de estadia. Deste modo a unidade hoteleira e a zona pode 

oferecer: 

 

- Turismo balnear, com a utilização da costa, com classificação de ouro. 

 

- Turismo de aventura, como referido o grupo pode tirar partido em simultâneo de varias 

tipologias turísticas. Englobando outro tipo de atividades como: 
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- Escalada, parapente, entre outros, podendo englobar nesta vertente, a interação 

com o turismo ecológico e de campo/montanha. 

 

- Mais vocacionado para este tipo de turista a zona também oferece diversidade. 

Centros hípicos, com instalações de prática de saltos e adestramento, no entanto 

ligado ao hipismo e numa vertente mais de aventura e ecológica existem trilhos 

ecológicos pelas montanhas e não só, este podendo integrar-se num âmbito familiar 

ou individual através dos passeios. Outra vertente desportiva é o golfe integrado no 

conjunto juntamente com o centro hípico. 

 

- Turismo cultural, tirando partido da vertente cultural e histórica, nesta com excecional 

atenção às linhas de Torres Vedras, dos festivais, da gastronomia e das Rotas dos 

Vinhos. Esta, faz referência e interação com outro tipo de turismo, o histórico, pois 

engloba no seu percurso, o reconhecimento do património do concelho, com por 

exemplo as já citadas Linhas de Torres Vedras. 

 

- A existência do Aero Clube de Santa Cruz, é considerado outro atrativo turístico. 

Utilizado para passeios de avião, por turistas ou pessoas com paixão pela aeronáutica, 

podendo usar as instalações para guardar um avião particular. No caso de formação 

pode ser utilizado para fazer horas de voo. 

 

 

 

 
Fig. 39 Aeroclube de Torres Vedras em Santa Cruz – (http://roteiro.apau.org/zp_santacruz.html)  

 

- Se o turista se inserir na tipologia sénior, podem ser oferecidas soluções como o turismo 

termal, repouso e desportivo nas vertentes de golfe, hipismo, e eventualmente 
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desportos náuticos. Contudo, conforme o tipo de turista dentro do grupo, pode tirar 

vantagens de um conjunto de ofertas turísticas tornando-as dinamizáveis.  

 

Os turistas elocêntricos, poderão revelar bastante interesse na unidade hoteleira, porque 

procuram mercados estáveis e este pode ser visto como tal. Este grupo forma a maior parte 

do turismo de massas, porque procuram propostas e lugares reconhecidos ou de moda. 

Assim, como engloba um conjunto formado por um grande numero de pessoas, acabam por 

utilizar todas as potencialidades ao seu dispor. 

 

Os turistas institucionalizados, procuraram ofertas iguais às descritas, juntando a vertente 

turística de negócio. Utilizando as características da própria zona como fonte de distração e 

enriquecimento, no decorrer de ações de negócio, congressos, seminários, colóquios, 

reuniões e conferências. 

 

8.2 Projeto de pormenor de Porto Novo  
 
 
No mesmo contexto, a arquitetura pode dar uma requalificação mais precisa e mais 

direcionada para um ponto ou unidade. Assim, segundo a avaliação do turismo de Torres 

Vedras e o seu contexto atual, reconhecendo os públicos alvo em simultâneo das 

estratégias descritas a proposta de arquitetura e a oferta turística pode vocacionar-se para 

a requalificação do lugar turístico, ou seja, o lugar, a envolvente, o hotel.  

 

Deste modo, a proposta de requalificação do hotel é pertinente, tendo em conta a análise 

realizada ao concelho. A requalificação deste, encaixa-se nos eixos de interesse do turismo 

e segundo a carta de Declaração de Interesse para o turismo, descrita pelo Turismo de 

Portugal, I.P. cumprindo com os requisitos específicos no seu âmbito:  

 

- Campos de golfe, que devem situar-se numa região em que se localizem 

estabelecimentos hoteleiros onde a instalação daqueles surja com carácter de 

complementaridade em relação a estes;  

 

- Balneários termais, devem destinar-se e garantir o pleno usufruto de todas as 

potencialidades, direta ou indiretamente ligadas à utilização de água com propriedades 

mineromedicinais, designadamente para fins de cura, de convalescença, de repouso e 

de aproveitamento turístico;  
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- Balneários terapêuticos, devem ser parte integrante de um projeto com carácter lúdico 

que associe à vertente terapêutica iniciativas turísticas, médicas, estéticas, comerciais e 

desportivas, garantindo a oferta de serviços de alojamento turístico, e dispondo de 

estabelecimentos de restauração e de bebidas e de espaços ajardinados.  

 

- Instalações e os equipamentos integrados em rotas do vinho, devem estar direta ou 

indiretamente ligados à cultura da vinha e do vinho das regiões demarcadas; dar a 

conhecer aos turistas e visitantes a cultura vitivinícola, as castas regionais, as adegas, 

os processos de vinificação e os vinhos das regiões e possuir colaboradores 

qualificados e habilitados para o efeito; promover provas de vinho e a sua venda junto 

dos turistas e visitantes e integrar material promocional das respetivas rotas do vinho 

com menção obrigatória dos serviços a prestar e dos horários de funcionamento.  

((2009b)) 

 

Deste modo, e com a sua diversidade torna-se notório a requalificação do local de forma a 

complementar os pontos abordado nas áreas de possíveis medidas de valorização do 

concelho de Torres Vedras como Destino Turístico, e descritas anteriormente. 

 

8.3 Hotel  
 

8.3.1 Localização  
 

O estudo de localização do empreendimento hoteleiro pode envolver diferentes escalas no 

território. Em cada escala, se chegará a uma resposta com precisão diferente, e para cada 

uma destas escalas deve ser diferente o tipo de método através do qual se fará a escolha 

do lugar. 

 

Os diferentes tipos de casos: 

 

- O estudo de localização pode envolver uma macro escala, quando se pretende saber 

qual a melhor região para o empreendimento, ou determinar a zona da região onde é 

mais adequado receber a empreendimento hoteleiro. 

 

- Em outras circunstâncias, já se conhece a zona onde se pretende instalar o 

empreendimento hoteleiro, o seguinte passo seria escolher o terreno especifico. 
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- Por fim, existe previamente um terreno onde se pretende implantar o empreendimento 

hoteleiro. Assim, coloca-se questões acerca do mesmo local, procurando respostas se 

aquele local é conveniente para determinado tipo de hotel. Neste caso, o estudo 

sustenta a decisão, deverá envolver o mercado especifico da zona e a condição de 

outras áreas alternativas mais bem situadas ou em condições similares. (Andrade, et al., 

2007) 

 

No caso do hotel, como se trata duma requalificação da zona hoteleira onde se insere a 

própria a requalificação do empreendimento hoteleiro. Não é necessário realizar um estudo 

de mercado em macro escala, para escolher a melhor região para colocar o hotel. Porque já 

se conhece o tipo de hotel, oferta e como zona é fácil de compreender que esta tem um 

carácter adequado para continuar a oferecer o mesmo tipo de oferta. 

 

 
Fig. 40 Vista aérea da praia de Santa Rita e da Zona hoteleira – 
(http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2015/05/praia-de-santa-rita.html) 

 

Contudo já existe um hotel e existe consigo um terreno onde se pretende utilizar para 

implantar a nova unidade hoteleira. Assim, iremos levantar algumas questões relativamente 

às condições desta zona e doutras igualmente bem situadas e com condições similares. De 

forma a compreender se é mais justificável requalificar esta oferta ou eleger um novo 

espaço. 

   

Contudo ao analisar as outras áreas envolventes na linha de costa do concelho com o 

mesmo tipo de centralidade, atributos naturais e atratividade face ao turismo, iremos 

analisar: a Praia Azul; Santa Cruz; e a zona de Santa Rita, Porto Novo Vimeiro, ou seja, o 

lugar previamente escolhido para elaborar a requalificação. 

 

A praia azul, oferece um empreendimento na categoria de aparthotel, com uma oferta 152 

camas de três estrelas, este é relativamente recente comparativamente ao do caso de 
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estudo. No entanto esta zona carece de menor infraestrutura de oferta e animação turística 

do ponto vista natural e topográfico. Sendo menos ajustada para implementar um resort, 

pela falta de ordenamento a larga escala em que o resort não iria resolver por si só e não 

permitindo o melhor partido deste, seria necessário uma intervenção mais alargada.  

 

Em Santa cruz, o mercado está estabelecido e estabilizado, conta com um hotel de 3 

estrelas com 88 camas, varias pensões e dois parques de campismo. Nesta zona, existe 

em larga escala turismo residencial habitacional e por consequência há uma forte presença 

do mercado paralelo na pratica de turismo, característico do turismo de massas. No 

entanto, é justificável a presença dum resort, para atrair outros tipos de turista e oferecer 

um ambiente menos familiar.  

 

Contudo, na ótica do concelho e melhoria da sua oferta turística em geral, como Santa Cruz 

tem um mercado turístico estabilizado e tem a maior procura turística do conselho o tipo de 

turista atual é diferente do turista que procura um resort. Assim, torna-se justificável 

equilibrar a procura turística nas diversas zonas do concelho, do que enriquecer mais a 

zona de Santa Cruz. Possivelmente este enriquecer, originaria uma maior sombra ao lugar 

de estudo, porque este continuaria com um empreendimento turístico desajustado face à 

procura turística. E dificilmente existiria concorrência turística, em beneficio do turista. 

 

Conclui-se que a zona do Hotel Golf Mar, em termos de dimensões e condições é a melhor 

que se ajusta para viabilizar um novo hotel resort. Para oferecer um hotel com o nível 

pretendido para todas as infraestruturas existentes nas áreas que abrange e explorar 

sustentavelmente as qualidades naturais da zona.  

 

Como a zona do hotel é vasta, e os terrenos assumem aptidão turística e são pertencentes 

ao hotel, entra-se numa seleção do local especifico da nova unidade hoteleira. Deste modo, 

é justificável utilizar a mesma área de intervenção do hotel existente. Justificando esta 

eleição na vertente de requalificação, em referencias ao PDM da Câmara Municipal de 

Torres Vedras e do ponto vista mais conceptual, à memoria do lugar. 

 
 

8.3.2 Unidade hoteleira 
 

A arquitetura devera desenvolver um plano de forma a relacionar todas as suas 

potencialidades dos diversos âmbitos, naturais, ofertas de animação turística e 

dinamização. Assim, concebendo um programa que consegue integra-las de forma 
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sustentada e que no futuro possa ser ajustada de acordo a novas necessidades, prevenindo 

que este não se torne ajustado. “O desenvolvimento bem-sucedido do turismo exige a 

construção de um plano ou estratégia de desenvolvimento que seja flexível e minuciosa. A 

flexibilidade é necessária para os ajustes e as reformulações em resposta a mudanças 

externas e internas. O procedimento minucioso é necessário por causa da complexidade da 

indústria turística e das consequências económicas, ambientais e sociais do 

desenvolvimento.” (cooper, 2001) 

 
Nos diálogos entre o arquiteto Jean Nouvel e o filósofo Jean Baudrillard surgem alguns 

conceitos: “Objeto arquitetónico Singular é um objeto que literalmente te absorve. O objeto 

pode ser muito belo, mas não ser singular [...] Não existem normas, não é ligado a formas 

estéticas, sociológicas, políticas, espaciais [...]. É uma qualidade adicional. Na 

singularidade, a estética não é primordial. Mesmo um objeto monstruoso pode ser uma 

entidade indiscutível e, assim, ser belo. [...] interessa o que me deixa estupefato. [...] Mas, o 

diferencia do global, do universal... [...] E do neutro. ”  (Nouvel, et al., 2001). 

 

 
Fig. 41 Le Saint James Hotel, Jean Nouvel – (http:// http://bordeaux-cuisine-and-co.org/le-saint-james-
superbe-en-journee-magique-le-soir/) 

 

Na contemporaneidade encontramos duas tendências consideradas marcantes no que 

remonta à expressão conceptual dos objetos arquitetónicos singulares. A primeira, numa 

abordagem mais geral, que olha a forma como vem sendo projetados os novos objetos 

arquitetónicos e uma segunda, mais específica, que diz respeito ao aparecimento de uma 

arquitetura ligada às preocupações ecológicas. Observa-se que ambas têm algumas 

características em comum e outras específicas, cabendo aos arquitetos escolherem quais 

irão desenvolver, segundo os seus pontos de vista arquitetónicos, como o próprio projeto ou 

mesmo o cliente, podendo assim, refletir uma ou mais vertentes ou mesmo compondo uma 
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mistura das mesmas, conjugando-as. Assim, Richard Scoffier e José Maria Montaner, 

identificaram os presumíveis básicos de cada uma delas: 

 

Para Scoffier, as condições gerais da arquitetura passam por quatro elementos: o objeto em 

si, a envolvente, o meio e o acontecimento. Para Scoffier, o edifício é considerado um 

objeto singular, único, aberto à sedução e ao fascínio. Logo, a emoção aparece como um 

elemento sensível e palpável na arquitetura contemporânea, elemento importante que 

atinge diretamente o usuário, pelo poder de atrair e de o sensibilizar, é assim o objeto de 

forte presença e impacto emocional. Em geral, as fachadas dos edifícios constituem-se por 

uma membrana apta a receber todo o tipo de informação. Onde no seu interior tudo pode 

acontecer. Admite-se o imprevisível, afirma-se a descontinuidade, a irredutibilidade de cada 

instante, o diferente. Montaner afirma que a beleza desta pele tanto pode ser atribuída ao 

interior como ao exterior do objeto, com diversas qualidades filtrantes no que remonta à luz, 

aos sons e até mesmo aos odores, onde estes conduzem à sensibilização, podendo estar 

ligada ou não ao contexto onde está inserida, atendendo ou não aos valores globais ou 

locais. 

 

As fachadas ou outras divisões interiores aparecem como contraposição, com funções 

notoriamente percebidas, que assumem a função de envolver e proteger o espaço interno 

ou o externo. Assumem assim, o papel de intermediários entre as diversas realidades, 

podendo negar a transparência e a opacidade e cobrirem-se de significados. Estas, ligam-

se às duas funções do olhar: o ver, que convoca todos os sentidos, todo o corpo, este 

menos predominante; e o ler, de uma forma mais abstrata e intelectual, pois decifra e 

percebe os sentidos sob as formas de significados, ou seja o conceito, símbolos e imagens, 

mais predominante, investindo nas relações entre significado e sentido. 

 

Para Montaner, na arquitetura tida como ecológica, a fachada assume principalmente, 

formas trabalhadas, onde a cobertura também representa uma parte importante do edifício, 

tendo a ver com a visibilidade. É o elemento básico de expressão e também aquele que 

permite a ordem e harmonia ao entorno. Outra característica é o uso de certos materiais e 

texturas como o vidro que, oferecendo transparência, atua para acentuar, para marcar os 

limites como "espaço intermediário" na fachada, também pode ter como missão de atuar 

como espaço térmico, ou seja, atua como meio. 

 

Em certos casos, para Scoffier, podemos até assistir à erosão do lugar. Um espaço que nos 

liberta do peso da cultura e das suas convenções inerentes. O acontecimento produzido 

neste passa a ser mais importante que o uso, ele recria a noção de temporalidade, trata-se 
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do tempo do acontecimento, um mundo onde o inabitual sucede ao habitual, ou seja, 

aparece como uma rutura clara, variada e contínua com o quotidiano. 

 

Para Montaner, na arquitetura ecológica ainda existem preocupações com o contexto, 

através da harmonia, do uso e das relações culturais, ou seja, preocupações ligadas à 

continuidade, à reafirmação do lugar, através de certos elementos tipológicos. Uma das 

estratégias tradicionais nesta arquitetura é a de ser definida pelas formas semienterradas 

que se aproveitam da inércia térmica do terreno e das paredes. Outra é a dispersão das 

massas, a fragmentação do edifício num complexo arquitetónico. Isto responde a uma 

postura tão respeitosa com o entorno, que pode obrigar mesmo à fragmentação do 

programa em grupos mínimos. Outra é a utilização de estruturas leves, recicláveis e 

efémeras. O futuro da maior parte da arquitetura que respeita o meio ambiente estaria, 

segundo Montaner, na arquitetura leve e industrial, onde é muito mais viável construir por 

camadas não aderidas, substituir elementos e criar o mínimo de resíduos possíveis, tanto 

na execução da obra quanto na sua demolição ou requalificação. 

 

Tais conceitos gerais podem ser aplicáveis à totalidade da produção da arquitetura 

contemporânea, o que significa que nem todos os edifícios feitos hoje podem levar a marca 

de ser realmente singulares. Na prática, a sua utilização tanto de forma unitária, como 

noutros casos, fica restrita, ainda, aos objetos arquitetónicos destinados ao lazer em todas 

as suas funções, à cultura e ao turismo. Assim, o lazer e a cultura surgem como um ponto 

de partida da discussão acerca dos mesmos e da produção dos grandes arquitetos 

contemporâneos, como uma grande característica e uma procura da sociedade atual. 

 

Jean Baudrillard observa e contradiz Jean Nouvel, quando comenta que a verdadeira 

singularidade vem depois da arquitetura ou da criação do lugar; esta é dada pela 

valorização e pela valorização dos seus utilizadores, conhecidos como turistas,  que lhes 

conferem. Por isso, “monstros”, como Baudrillard assim classifica dando o exemplo o 

Centro George Pompidou em Paris, são objetos singulares, pois estão definitivamente 

ancorados no afeto e na memória dos seus visitantes. 

 



 

 78 

 
Fig. 42 Centro de Pompidou em Paris – (http://www.consueloblog.com/o-que-fazer-com-criancas-em-
paris/) 

8.3.3 Procura e oferta 
 

A melhoria do sistema global de comunicação e transporte, contribuíram para divulgar 

culturas em regiões longínquas ou pouco conhecidas. Esta melhoria na facilidade de 

acesso, aproximou os países e as regiões, unificando o planeta como as áreas de interesse 

turístico. A expansão da economia incorporou novos e significativos contingentes à 

sociedade de consumo, na qual o turismo se insere como um segmento importante em 

continuo crescimento. 

 

As viagens passaram a fazer parte da cultura e aspirações das populações, tornando a 

procura turística cada vez mais crescente. A oferta hoteleira evoluiu em função dessa 

procura. Deste modo, a evolução hoteleira, considerada a espinha dorsal do turismo, levou 

o sistema hoteleiro a trabalhar a procura de forma a canaliza-la e molda-la gradualmente 

aos seus interesses. Processo que se mostrou o mais adequado para a orientação do 

crescimento hoteleira. (Andrade, et al., 2007) 

 

Segundo a análise anteriormente realizada ao Concelho de Torres Vedras, no Capacidade 

de Alojamento, apresentam-se referências quanto à procura e oferta turística. Deste modo a 

procura turística é caracterizada do seguinte modo relativamente à procura: 

 

- O local mais atrativo em termos turísticos do concelho, Santa Cruz, regista durante a 

época balnear, uma população residente de 50.000 habitantes, tendo como população 

permanente 1.215 habitantes. Ou seja, existe uma afluência turística de 48.785 

habitantes. 
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- Relativamente à taxa líquida de ocupação na oferta de camas foi de 25,2%, abaixo da 

região oeste com 29,7% e da media nacional com 41%.  

 

- Referente a estes valores os hóspedes portugueses preencheram 86% do seu total. 

Esta mesma proporção é mais elevada na região oeste, significando que são poucos os 

turistas estrangeiros que procuram o concelho.  

 

- Relativamente, à permanência média na hotelaria no concelho foi de 2,4 dias, acima da 

média da região oeste de 2,2 dias, mas abaixo da média nacional de 2,7 dias. 

 

Relativamente à oferta: 

 

- O concelho possuí uma capacidade de alojamento hoteleiro de 1371 camas, estas 

repartidas por 16 identidades. 

 

- Esta capacidade de alojamento significa 17,8 camas por 1000 habitantes. O que se 

constata, que permanece acima da media da Região Oeste com 16,4 camas por 1000 

habitantes, mas a baixo da media nacional com 22,6 camas por 1000 habitantes.  

 

- A sul do concelho, na Praia Azul, existe a oferta de 152 camas na categoria de 

Aparthotel com atribuição de três estrelas.  

 

- No centro do concelho, na Praia de Santa Cruz, encontram-se diversos complexos. 

Existem algumas pensões e dois parques de campismo com 1470 camas e o Hotel 

Santa Cruz 88 camas com atribuição de três estrelas. 

 

- A Norte do concelho, encontra-se o maior complexo turístico, o Hotel Golf Mar com 504 

camas e uma atribuição de três estrelas. 

 O Hotel das Termas do Vimeiro com 150 camas com atribuição de 2*, que faz parte do 

mesmo grupo do Hotel Golf Mar e que está associado ao complexo termal das Termas 

do Vimeiro. 

 

 

 



 

 80 

8.3.4 Segmento de mercado  
 

O segmento de mercado é o universo de consumidores com determinados objetivos, 

anseios, expectativas e necessidades comuns em relação a determinado produto. Em 

relação ao sector hoteleiro, o segmento de mercado é o conjunto de consumidores cujos 

interesses irão orientar o tipo de produto, o tipo de hotel, que satisfaça os seus interesses. 

(Andrade, et al., 2007) 

 

Segundo, o segmento de mercado, os potenciais grupos de interesse que irão direcionar o 

tipo de hotel são:  

  

- O contingente de mercado caracterizado por executivos, políticos e artistas que 

procuram hotéis de alto nível, que ofereçam mais descrição e preservem os hóspedes. 

Estes por norma são hotéis mais pequenos mas bastante sofisticados nos serviços e 

instalações. 

 

- O publico que procura descanso, fortalecimento físico e mental em ambientes isolados, 

com paisagens ricas e características. Esta procura é o contrapondo à vida urbana 

moderna, geradora de tensão e stress. Assim, surgiram os resorts, como o 

desdobramento para os spas, voltados para o reconhecimento físico.  

 

- Os surfistas podem pertencer ao segmento de mercado no qual o produto oferecido 

pelo sector hoteleiro é da autoria do resort ao lado do mar, onde haja condições para a 

pratica do surf.  

 

8.3.5 Classificação do Hotel 
 

Ainda dentro do segmento de mercado, depois de identificar os potenciais grupos de 

interesse relativamente ao produto, deve-se seguir com a ideia de segmento de mercado e 

particulariza-la escolhendo o publico alvo independentemente do seu interesse. Ou seja, os 

grupos de interesse sendo já um segmento do mercado geral, podem ser ainda mais 

segmentados e particularizados relativamente à seleção dos clientes dentro do mesmo 

grupo de interesses. Esta seleção é realizada através da classificação atribuída ao hotel, 

selecionando por faixa etária o subgrupo de interesse. (Andrade, et al., 2007) 
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Deste modo, sabendo que cada país possui uma maneira própria de classificar os seus 

hotéis4, a maioria utiliza símbolos ou sistema de “estrelas” como sugere a Organização 

Mundial do Turismo. A classificação determina a capacidade e qualidade dos espaços e 

equipamentos. (Littlefild, 2011) 

 

Para definir o subgrupo de interesse e classificar a qualidade atribuir ao hotel. Deve-se 

realizar um breve diagnostico da oferta hoteleira existente na zona costeira. De maneira a 

contribuir para completar sustentadamente a oferta turística da zona, definindo assim o tipo 

de oferta e classificação do hotel. 

 

Deste modo, na zona costeira só existem quatro hotéis, três de três estrelas, incluindo o 

hotel existente que irá sofrer requalificação, nenhum de quatro estrelas e apenas um de 

cinco estrelas. Concluindo que a zona carece duma oferta hoteleira mais qualificada, por 

esta recair nas três estrelas e pela carência da oferta no grupo de quatro estrelas.  

 

Pela carência descrita, deve-se direcionar a aposta da requalificação do espaço turístico 

para um conjunto mais competitivo e qualificado, na ordem das quatro e cinco estrelas. Esta 

aposta, também sustentada segundo o presidente do PDTO, na entrevista Turismo de 

Lisboa (2009) onde refere, que a zona Oeste deverá assumir-se como destino de 

excelência, na sequência dum forte investimento em “resorts golfe-turismo residencial”, aos 

quais está associada a fixação de hotéis de cinco estrelas de grandes cadeias 

internacionais, originando deste modo, um novo e muito competitivo destino turístico. 

 

Perante a ideia defendida na entrevista e pelo tipo de oferta na linha costeira, a 

classificação do hotel como o seu consequente subgrupo de interesse estaria restritamente 

direcionada para as cinco estrelas. No entanto, não deveremos esquecer que o hotel terá 

uma oferta de 550 camas numa zona em que procura é bastante delimitada pelas épocas 

sazonais, sendo acentuada na balnear. 

 

Assim, para rentabilizar melhor a infraestrutura e conseguir uma maior numero de turistas, 

em ambas as épocas sazonais. A oferta, deverá atender aos diferentes tipos de interesse, 

definidos pelos segmentos de mercado e identificar um subgrupo consoante o seu interesse  

de forma a preparar a melhor resposta de oferta consoante a procura. 

 

                                                
4 Hotéis, inclui hotéis urbanos e resorts, sendo a sua qualidade definida por estrelas.  
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Sabendo que o hotel resort, pertence ao tipo de turismo de massas. O seu turista é formado 

pelo maior contingente de pessoas, estas nomeadamente provenientes da cidades e na 

maioria procuram os resorts na época balnear, formando assim a época alta.  

 

A caracterização da procura por parte deste turista, fundamenta-se pela competitividade 

dos preços estabelecidos por parte da oferta. No entanto, o turismo presente no conselho 

não apresenta concorrência justificável. Assim, pretende-se encontrar uma competitividade 

interna, de forma a conseguir alcançar um maior numero de pessoas dentro do grupo de 

turismo de massas, nesta época balnear de forma a tirar maior proveito e rendimento por 

parte da oferta. 

 

Contudo, este tipo de hotel, resort, engloba um grande conjunto de infraestrutura que fora 

da época balnear pode ser rentabilizada para outro tipo de consumidor, que não o de 

massas. Justificando assim, a existência duma oferta mais exclusiva na época baixa, mais 

vocacionada para o tipo de turista que viaja à procura de melhores condições, podendo-se 

englobar numa vertente de profissional ou lazer. Na vertente profissional, os turistas 

procuram os congressos como outro tipo de eventos, em simultâneo procuram também 

usufruir das potencialidades do hotel. Para um turista que viaja na vertente de lazer, apenas 

pode procurar o descanso ou a manutenção, no entanto este turista pode ser direcionados 

para a área de golf, equitação, ténis e spa. 

 

Assim, o hotel deverá incorporar dois tipos de oferta. Uma oferta de 5 estrelas e outra de 

quatro estrelas. Assumindo por varias razões que o estereótipo do hotel é mais luxuoso e 

elitista, o hotel assume o tipo de genérico de 5 estrelas. Contudo para poder responder a 

uma melhor oferta na sazonalidade alta, oferece uma oferta mais rentável economicamente 

para visar uma maior taxa de ocupação, nas 4 estrelas. 

 

8.3.6 O hotel  
 

Deste modo, perante analise dos dados assinalados, referentes à procura e oferta no 

concelho face a relação destes resulta no produto turístico quanto à oferta do numero de 

camas que pode ser considerado, da seguinte maneira: Relativamente à procura, os valores 

quantificáveis relativamente à procura na época balnear nos locais de relevado interesse 

turístico são altos, como Santa Cruz com 48,758 habitantes. No entanto, o conselho tem 

uma procura segundo a taxa de liquida da ocupação de camas inferior à media da Região 

Oeste e à media Nacional. Contudo, estes valor não são absolutos, mas elaborados com 
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referencia à ocupação global do conjunto de camas, ou seja, a taxa liquida de ocupação 

face ao total do número de camas existentes. Consegue-se compreender que o conselho 

ao oferecer um maior número de camas, possa ter tido mais procura ou afluência 

quantificável de turistas que a zona Oeste e ter uma taxa inferior. 

 

No entanto, esta procura turística ao revelar uma taxa liquida de ocupação inferior, pode ter 

outra interpretação. Sustentada no tipo e classificação das unidades hoteleiras do concelho, 

sendo: uma unidade de duas estrelas, três unidades de três estrelas, zero unidades de 

quatro estrelas e uma unidade de cinco estrelas. 

 

Podendo concluir a interpretação das taxas de ocupação, comparando o concelho e a zona 

oeste. Assim, a procura recai sobre uma oferta mais qualificada em três estrelas, entre 

hotéis de quatro e cinco estrelas e não relacionada com as qualidades naturais. Justificando 

deste modo uma maior de procura no global da Região Oeste do que o próprio concelho.  

 

Relativamente à oferta, o concelho tem uma capacidade de oferta de camas superior à 

media da região oeste, contudo inferior a nível nacional. Apresentando uma oferta de 1371 

camas, no entanto nos hotéis referentes à linha costeira, existem apenas 894 camas. 

Relativamente ao hotel existente no lugar a executar a requalificação turística, Hotel Golf 

Mar, tem uma oferta de 504. Estes valores referentes ao conjunto de oferta turística e da 

temática do numero de camas, deve aumentar na zona oeste, como defende o presidente 

do PDTO.  

 

Concluindo, que ao elaborar a requalificação do espaço turístico, onde o Hotel Golf Mar se 

insere, deve ser garantido o mesmo numero de camas. Deste modo, o hotel sujeito a 

requalificação oferece 504 camas. Assim, a zona de requalificação como a sua unidade 

hoteleira deve oferecer o mesmo numero de camas, ou aumentar ligeiramente a oferta para 

550 camas.  

 

Este mesmo número revela que face os valores disponibilizados, não seria correto propor 

uma oferta menor do que a existente nesta zona, porque é sugerido que a zona aumente a 

sua oferta. Contudo também não é justificável o aumento demasiado evidenciado da oferta. 

Para que haja a possibilidade de desenvolver novos espaços destinados para a industria 

hoteleira, de forma sustentada na relação da procura e da oferta e sem a massificação do 

próprio concelho, como defende o presidente do PDTO. 
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8.4 Programa e objetivos de projeto 
 
Face ao exposto pretende-se com o projeto um novo enquadramento do edificado e do 

complexo ao local. Esta ligação poderá ser atingida através da correta articulação dos 

vários componentes do complexo hoteleiro e da sua relação com a envolvente. Um objetivo 

poder-se-á considerar como sendo a melhoria da relação com o mar que deverá passar 

pela criação de uma marina. Este elemento acentua a relação existente com Porto Novo e a 

pesca artesanal da zona. A sua existência permite um local de paragem e assim uma 

relação com as rotas de vela ao longo da costa. A criação de uma marina nesta zona vai ao 

encontro de um desejo da CMTV.  

 

Outro objetivo relevante passa pelo melhoramento do acesso à zona hoteleira e envolvente. 

Assim sugere-se a alteração de parte do traçado da EN247 nas imediações de Porto Novo 

evitando a corrente fragmentação criada na várzea assim como possibilitando o acesso a 

infraestruturas criadas como o campo de golfe, centro hípico, zona de bloninsmo, 

Wavegarden e termas.  

 

Com a reestruturação da EN247 surge a possibilidade de utilização do Rio Alcabrichel 

melhorando o uso das suas margens e permitindo a sua requalificação. Criada a 

possibilidade de monitorização do rio trona-se possível a criação de uma série de atividades 

que por si também promovem a manutenção dos índices de salubridade desse corpo de 

água. A reapropriação do Rio Alcabrichel associada a uma utilização regrada permite a 

salvaguarda ecológica do rio.  

 

A restruturação nos acessos implica também o repensar do acesso entre o hotel e Porto 

Novo de forma a criar uma integração da vizinhança como parte do todo e confirmar a 

atividade piscatória como parte da vida local e também da atividade turística. Respeitando 

as atividades económicas da área circundante propõe-se assim também a reativação e 

expansão da produção vitivinícola no complexo reafirmando o carácter produtivo do 

Concelho. A reintrodução da produção permite complementar e acentuar as rotas 

vitivinícolas da zona. Estas ações e relações, evidenciam a ligação ao hotel através do uso 

facilitando a compreensão e vivência do todo na experiência turística e local.  

 

O aproveitamento da parte de baixio da envolvente ao hotel cria uma melhor integração 

assim como cria uma melhoria e consolidação na oferta turística existente. Complementa-se 

a oferta existente com atividades de carácter  diferente em função de um leque mais 

alargado de turistas alvo. 



 

 85 

 

Na restruturação da unidade hoteleira optou-se por minimizar o impacto da volumetria de 

construção na paisagem. Desta forma minimiza-se o impacto visual do edifício acentuando-

se o carácter natural e paisagístico do local. A redução das volumetrias cria um maior 

equilíbrio entre o edificado e as áreas complementares de oferta turísticas implantadas no 

complexo. A redução da volumetria de construção com a respetiva distribuição dos volumes 

possibilita o recurso a pátios / átrios que aumentam a relação do interior com o exterior, 

acentuando a fusão com a paisagem e os elementos paisagísticos da envolvente.  

 

Por si, a distribuição do construído em volumes discretos cria um melhor ajuste com a 

topografia e garante a singularidade da experiência de cada quarto relativamente ao 

conjunto. O desdobramento da volumetria e maior relação com a topografia permite um 

maior número de quartos com vista e cria uma relação onde a apreensão possível do hotel 

a partir de cada quarto nunca seja da totalidade do complexo.  
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10 Anexos 
 
 

 

 

Alguns hotéis analisados no processo de investigação: 

 

Hotel de Larache - Este hotel, localiza-se em San Pedro de Atacama, Patagonia no Chile. 

O projeto na ótica de integração com o local. Representa uma relação que respeita a união 

com a envolvente. Apesar da sua pequena dimensão, este é um oásis no local inóspito 

onde existe. O hotel, sendo de piso térreo e planta irregular fecha-se sobre si próprio 

possibilitando a existência de um pátio. Contudo, mantendo a ligação visual com a 

paisagem circundante a partir das alas dos quartos que definem o pátio. Esta relação 

interior e exterior, demonstram qualidade nos espaços criados. – German del Sol 

 

 
Fig. 43 Hotel de Larache   (http://www.phaidon.com/resource/1998-hotel-explora-atacama-06.jpg) 
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Hotel Boutique Trancoso – Este hotel, localiza-se na cidade de Trancoso em Bahia no 

Brasil. O projeto representa um complexo hoteleiro de luxo que integra um condomínio de 

casas, composto por um campo de golfe. - Aflalo & Gasperini Arquitetos S/C. Ltda, pelos 

Arquitetos Plinio Croce, Roberto Aflalo e Gian Carlo Gasperini. 

(13ht) 

  

 
Fig. 44 – Hotel Boutique Trancoso, Brasil 
(http://www.aflaloegasperini.com.br/sites/default/files/imagecache/HeaderProjetos/projetos/imagens/1346
_hotel-boutique-02_principal.jpg) 

 

 

F.L 4300 – Este complexo urbanístico, localisa-se em São Paulo no Brasil. Apresenta um 

carácter misto, residencial e comercial. O projeto organiza três torres em ‘U’, com os seus 

volumes prismáticos e truncados por diagonais. 

Existindo deste modo uma praça, densamente arborizada, que permite a continuidade com 

o existente. Permitindo a existência de um espaço singular e com harmonia, amplo e 

diferenciado. - Aflalo & Gasperini Arquitetos S/C. Ltda, pelos Arquitetos Plinio Croce, 

Roberto Aflalo e Gian Carlo 

(Flc) 

 

 
Fig. 45 Complexo urbanístico F.L 4300, Brasil  (http://flcorporate.com.br/images/fotos/foto5.jpg) 
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Kepos Eco Hotel – Este hotel, reúne a utilização da arquitetura e dos seus espaços de 

forma a proporcionar um ambiente sustentável e natural. Com o objetivo de transmitir aos 

seus hóspedes a sensação de qualidade de vida e bem estar. Contudo, a simulação de 

ambientes naturais dinamiza o seu lugar como da sua cidade -  MRA Design, arquitecto 

John Naranjo  

(Naranjo, 2010) 

 

 
Fig. 46 Hotel Kepos Eco (http://ecofriend.com/wp-content/uploads/2012/07/kepos-eco-
hotel_7_63FqX_69.jpg) 

Rio's Paineiras Hotel – Este hotel, localiza-se no Rio de Janeiro no  Brasil. O projeto 

sustenta-se na intervenção de requalifição no Hotel Paineiras que surge como oportunidade 

no Mundial de futebol de 2014. Este projeto, reune e utilizar ideias de turismo e arquitetura 

sustentável relativamente ao seus ambientes.  
(Meinhold, 2009) & (Portilla, 2009) 

 
Fig. 47 Hotel Rio´s Paineiras, Brasil (http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-
content/uploads/2009/10/1255574896-image-03.jpg) 
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Vigilius Mountain Resort – Este Hotel, localizado em San Vigilio, perto Milão na Itália. 

Com a particularidade de se localizar a 1500 de altitude, sendo apenas acedido de 

teleférico ou a pé. A sua volumetria de dois pisos é construída em madeira, tendo também 

um piso de cave. É de salientar que a volumetria do hotel segue suavemente os contornos 

da montanha; esta relação com a topografia é fortalecida com ajuda dos caminhos 

pedonais. -  Matteo Thun & Partners 

(2013) 

 

 

 
Fig. 48 Vigilius Mountain Resort, Itália (http://image.architonic.com/imgArc/project-
1/4/5202912/Matteo%20Thun-  
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Vigilius-02.jpg) 

 
Paço de Pombeiro – Este hotel, localiza-se em Leça da Palmeira, Felgueiras no Porto. É 

um projeto integrado numa casa senhorial com um terreno de 10 hectares, dos quais 90% 

são vinhas e onde já existiam alguns elementos. O edifício senhorial, do século XVI 

revelava algumas construções com algum estado degradado ou em ruína antes da 

requalificação. Contudo é de salientar a integração do novo com o antigo e forma subtil de 

como o novo de prenuncia e da a conhecer – atelier ezzo - César Machado Moreira 

(2009) 

 

 
Figure 49 Hotel Paço de Pombeiro, Porto (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-
content/uploads/2009/09/1251835225-jffc032339-1000x666.jpg) 
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Hotel Consolación -  Este hotel, localisa-se em Teruel em Espanha. Este projeto revela 

interesse pela forma como estão organizadas as áreas do seu programa. Tendo no corpo 

central, áreas de serviço e de utilização comum. A partir deste volume, surgem os quartos 

do hotel, sendo estes volumes independentes com o formato cubico e forrados a madeira. 

Estes são articulados ao longo da encosta por uma subtil linha de circulação. Esta que 

também estabelece ligação com exterior.  

O conjunto adota uma arquitetura simples, quase minimalista. - Camprubí i Santacana 

Arquitectes 

(2009) 

 

 
Fig. 50 Hotel Consolación, Espanha (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-
content/uploads/2009/05/1398970044_foto03.jpg) 
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Indigo Hotel – Este hotel, localizado em Puerto Natales no Chile. Tem um carácter 

acolhedor e personalizado e inclusivo adopta altos padrões de tecnologia e 

sustentabilidade. Cada um dos espaços deste hotel, é projetado com a sua própria 

identidade, para proporcionar sensações experiencias diferenciadas em cada um dos seus 

espaços.  -  pelo arquiteto Sebastián Irarrazaval .  

(2008) 

 

 
Fig. 51 Indigo Hotel, Chile (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2008/05/ira-ind-019.jpg) 
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Sofitel Vienna Stephansdom – Este hotel, localiza-se em Viena na Áustria. A volumetria 

deste hotel é composta por cinco andares, em que a sua cobertura é inclinada para a frente 

da fachada, marcando assim a entrada do hotel. O piso superior do edifício onde fica o 

restaurante, este composto por apenas paredes de vidro e o seu teto brilhante e 

padronizada, pode ser visto a partir da rua. - Jean Nouvel 

(2011) 

 

 

 
Fig. 52 Hotel Vienna Stephansdom, Áustria (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-
content/uploads/2011/03/1299122263-edit-jeannouvel-sofitelsteph-23022011-0441-1000x666.jpg) 
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Aggrenad hotel - Este hotel, localiza-se junto à costa numa vila piscatória da Ilha Geoje na 

Coreia do Sul. Relativamente à arquitetura,  esta permitiu que a volumetria do hotel seja 

composta por diversas plataformas que se projetam em diversas direções. Nestas, estão 

organizados os quartos e as suas varandas. Possibilitando a cada hóspede uma visão 

diferente do arquipélago circundante como do próprio edifício. Oferecendo uma noção de 

singularidade incomum. – AND 

(2013) 

 
Fig. 53 Hotel Aggrenad, Coreia do Sul (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-
content/uploads/2013/02/5115085bb3fc4bf94d000023_aggrenad-and_aggrenad_02-1000x626.jpg) 

 
Beko Masterplan – Este hotel, localiza-se em Belgrado na Servia. O projeto resume-se à 

requalificação do espaço de uma antiga fabrica têxtil. Tendo um programa complexo e 

diversificado. O hotel, agrega um centro de congressos, galerias e lojas. Contudo, o 

complexo é também composto por apartamentos, escritórios e outras instalações de lazer, 

que requalifica o espaço de uma antiga fabrica têxtil. - Zaha Hadid Architects 

(Zah13) & (Rosenfield, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 54 Hotel Beko Masterplan (http://www.zaha-hadid.com/wp-
content/files_mf/cache/th_65d1300db123ce22f6e2569fb36764f8_120914_560_photomontage_01.jpg) 
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Axis Viana Hotel, Portugal – Este hotel, localiza-se na cidade de Viana do Castelo em 

Portugal. 

A arquitetura deste hotel, sustenta-se na predominância de vazios, criados por volumes 

sobrepostos e desfasados. Dando origem à dinâmica entre os alçados e a paisagem, 

permitindo que não haja hierarquização. Esta homogeneidade é acentuada pelas pela cor 

escura, dando lugar ao contraste da luz e da sombra. 

O programa do projeto organiza nos pisos inferiores as áreas de serviço e lazer. Sendo no 

piso principal o lugar da recepção, lobby, restaurante e o bar. Os quartos são distribuídos 

pelos restantes pisos. - Ana Luisa Almeida, arq. José Manuel Magno, arq. 

(2009) 

 

 
Fig. 55 Hotel Axis Viana, Portugal (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-
content/uploads/2009/12/1260210881-axis-) 
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Lernacken, Malmö, Sweden - Este hotel, localiza-se na costa da cidade de Malmö na 

Suécia. O hotel, é composto por um centro de conferências com capacidade para 900 

pessoas, um spa e irá abranger  250 quartos. – Lernacken 

() & () 

 

 
Fig. 56 – Hotel Lernacken, Suécia 
(http://www.worldarchitecturenews.com/news_images/2191_3_Lernacken%20big3.jpg) 

 
Hotel Aliah – Este projeto foi realizado para um concurso público, localizado em Bragança, 

São Paulo no Brasil. Sendo um hotel sustentável, no projeto destaca-se a forma e 

proporção que a volumetria que os seus corpos adotam e se aptan ao terreno, criando 

vazios entre os volumes. Os volumes são orientados ao longo de um eixo, de forma 

aproveitar a paisagem circundante e o sol. A volumetria em conjunto com a cobertura verde 

proporciona ao hóspede uma ligação com o meio ambiente, proporcionando a utilização 

sustentáveis, oferecendo oportunidades para contemplação. – arquitetos Paulo Muchon, 

André Guerra e Renato Martinelli 

() 

 

 
Fig. 57 Hotel Aliah, Brasil (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/04/1333507289-02-
1000x558.jpg) 
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Hotel Arrebol – Este hotel, localiza-se na costa sul do Lago Llanquihue, na periferia da 

cidade de Puerto Varas no Chile. O projeto é em duas ideias fundamentais: na primeira, o 

hotel utiliza a circulação rural existente como guia para desenvolver o projeto em forma de 

corredor, permitindo preservar a floresta. A segunda ideia, reflete que os espaços estão 

organizados de forma a que o sector de carácter privado fiquem junto à floresta. - Harald 

Opitz Jurgens 

(2008) 

 

 
Fig. 58 Hotel Arrebol, Chile (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2008/06/a5.jpg) 

Tanzanian Hotel – Este hotel, localiza-se na Tanzânia. O hotel é composto por dois 
edifícios. Conceptualmente inspirados pelos processos geológicos que ocorrem na natureza 
na formação de rochas de forma como os edifícios se encaixam nas colinas. Esta ideia 
traduz também como a vegetação é integrada no edifício. – WOW Architects                                           
(Chen, 2009) & (Jordana, 2009) 

 

Fig. 59 Hotel Tanzanian (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2009/04/152708844_geoarch-
wowarch2.jpg) 
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Alma Hotel Proposal - Este hotel, localiza-se no deserto de Atacama, perto de San 
Pedro de Atacama no norte do Chile. O projeto tornou-se numa pequena “cidade”, pela 

razão de combinar algumas atividades humanas como o comércio, educação, política e 

cultura. Para o conseguir, utilizou uma estratégia onde cada componente do projeto 

desempenha um papel essencial na definição do todo.- LAN Architeture 

(fututo, 2012) 

 

 
Fig. 60 Hotel Alma Proposal, Chile (http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-
content/uploads/2012/01/1326898920-lan-alma-hotel-vue-loin-1000x421.jpg) 

 
Luxury Interior Architecture Hotel – Este hotel, localiza-se na Kangaroo Island na 

Austrália. Elevado a uma cota de 40 metros marcados pela falésia, o projeto é composto 

por janelas panorâmicas viradas para o Oceano Antártico. As suites estão despostas 

continuamente mas desfasadas altimetricamente de forma acompanhar o declive da falésia, 

sendo ligadas por uma rampa. - Kangaroo Island, SA, Austrália  

 

 
 

Fig. 61 – Hotel Luxury, Austrália  (http://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2012/03/designrulz-
australia-future-home-25.jpg) 
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11 Peças desenhadas  
 

- O Lugar 

- Plano urbano  

- Detalhes urbanos  

- Plantas esquemáticas do hotel  

- Plantas do hotel  

o Planta do hotel Piso -2 

o Planta do hotel Piso -1 

o Planta do hotel Piso 0 

o Planta do hotel Piso 1 

o Planta do hotel Piso 2 

o Planta do hotel piso 3 

o Planta de cobertura 

- Cortes 

o Corte Aa 

o Corte Bb 

o Corte Cc 

o Corte Dd 

- Tipologias de quartos 

- Detalhe da estrutura genérica do hotel aplicada aos quartos 

- Detalhe construtivo 

  

 


