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“No panorama geomineiro português, o Anticlinal de Estremoz representa a única estrutura geológica em exploração 
interrupta e, praticamente , sempre crescente(...) A superior qualidade dos mármores fez com que , pelo menos, desde o 

período Romano tivessem sido exploradas.” ( Lopes, Luis)

 As pedreiras são fenómenos singu-
lares, ilustrativos das relações do homem com 
os valores do território.
A pedreira de Stº. António, em Estremoz, é um 
espaço icónico da cultura e da região tal como 
dos recursos endógenos do território.
 Adjacente ao tecido urbano a 
pedreira, com uma área total de aproximada-
mente 4,5 hectares , localiza-se estratégica-
mente na cidade surgindo num dos principais 
acessos à cidade. 
 A pedreira indicado como matriarca 
das, mundialmete reconhecidas, explorações 
de mármore em Estremoz  ecnontra-se 
actualmente desactiva. Este espaço em actual 
desuso revela medidas deficitárias na recupe-
ração ambiental e paisagística, deixando em 
risco a sustentabilidade e qualidade do 
espaço.
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PEDREIRA DE STº. ANTÓNIO | CORTE DOS POÇOS EXTRACTIVOS 
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MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES



 A proposta visa a reconversão do poço num 
espaço aquáticov disponível à população. O projecto 
intuiu a limpeza e a tomada de medidas de segu-
rança no espaço e a sua reconversão o numa piscina 
pública disponível para o desenvolvimento de difer-
entes actividades. 
 O poço da pedreira com uma área de aproxi-
madamente 1 hectare e 55 metro de profundidade, 
desenvolve-se por vário pisos, em bancadas de 5 
metros. Pela sua dimensão e profundidade este 
espaço revela-se apto a receber diversos desportos 
aquáticos, de entre as quais o mergulho recreativo 
que se destaca na proposta como principal atractivo 
a desenvolver. Pelo carácterr temático e singular da 
possibilidade de explorar o poço de uma pedreira 
submerso.

MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES
“  Os mármorvvves de Estremoz distintos pela sua superior qualidade, pelas suas variedades cromáticas e pela suas 

propriedades físico-mecânicas são cotados e reconhecidos, pelos mercados internacionais, entre os melhores do mundo. 
Independentemente dos parâmetros comparativos estabelecidos ” (Lopes, Luís)

MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES
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PEDREIRA DE STº. ANTÓNIO | ESQUEMA DOS POÇOS EXTRACTIVOS MAPA DE USOS ESPAÇO AQUÁTICO | POÇO DE MERGULHO RECREATIVO

 O projecto, prevê a recuperação 
ambiental e paisagística da Pedreira de 
Santo António, bem como, sua reinteg-
ração no coberto natural envolvente e 
no tecido urbano. Perspectivando, 
simultaneamente a devolução de um 
propósito útil ao espaço, motivando a 
sua reeintregação social. Neste sentido a 
proposta para a recuperação da pedreira 
concretiza a sua reconversão num novo 
atractivo. Fomentando o seu valor e o 
seu contributo sócio-económico.
 O projecto desenvolvido visa a 
reconversão do espaço num parque 
urbano, onde se destacam os poços 
extractivos pela sua reconversão em 
dois novos equipamentos: um poço de 
mergulho recreativo e um hotel spa. 
Pressupondo a criação de parecerias 
públicas e privadas para a sua concret-
ização. Disponibilizando a pedreira a 
todos os agentes locais, e incentivando à 
sua participação no desenvolvimento e 
usufruto do espaço.

HOTEL DE MÁRMORE | MÁRMORE HOTEL 

ESPAÇO AQUÁTICO | POÇO DE MERGULHO 

§ PISCINA BIOLOGICA | POÇO DE MERGULHO TEMÁTICO

PISCINA BIOLOGICA | ÁREA COM MENOR PROFUNDIDADE



 A proposta visa a reconversão do poço num 
espaço aquáticov disponível à população. O projecto 
intuiu a limpeza e a tomada de medidas de segurança 
no espaço e a sua reconversão o numa piscina pública 
disponível para o desenvolvimento de diferentes activi-
dades. 
 O poço da pedreira com uma área de aproxima-
damente 1 hectare e 55 metro de profundidade, 
desenvolve-se por vário pisos, em bancadas de 5 
metros. Pela sua dimensão e profundidade este espaço 
revela-se apto a receber diversos desportos aquáticos, 
de entre as quais o mergulho recreativo que se destaca 
na proposta como principal atractivo a desenvolver. 
Pelo carácterr temático e singular da possibilidade de 
explorar o poço de uma pedreira submerso.
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HOTEL DE MÁRMORE | MÁRMORE HOTEL & SPA

PLANTA PISO O | RECEPÇÃO PLANTA PISO 1 | RESTAURANTE

MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES



ESQUEMA DE CORTE A CÉU ABERTO | PLANTA

SUÍTE
ÁREA: 45 m2

SUÍTE
ÁREA: 45 m2
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1,3 m

MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES

 O equipamento integra-se no 
mineral ao longo das frentes de 
desmonte. Sendo as suas áreas resul-
tantes da escavação ou corte pontual do 
volume dos bancos existentes. Recor-
rendo  aos métodos utilizados na região, 
pelas indústrias extractiva, possibil-
itando a sua escavação pelos métodos e 
mão de obra do local.
 O equipamento integra-se na 
pedreira articuladamente com a fisiono-
mia dos bancos. Não verificando alter-
ações na volumetria do poço. A integra-
ção do equipamento pressupõe tirar 
partido das características exclusivas  da 
paisagem como factor competivos, 
preservando a sua identidade e especifi-
cidades.
 A reconversão dos bancos da 
pedreira no equipamento recorre aos 
métodos de desmonte a céu aberto e em  
subterrâneo utilizados no corte e explo-
ração de mármore, para a abertura das 
áreas do hotel.

ESQUEMA DE CORTE A CÉU ABERTO | 
ESQUEMA DE CORTE DAS SUITES

PLANTA PISO 2 | SAGUÃO; SUITES PISO 0 PLANTA PISO 3 | SAGUÃO; SUITES PISO 0; SUITES PISO 1

BARPISCINAS EXTERIORES



MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES

ESQUEMA DEEXPLORAÇÃO SUBTERRÂNEA | 
ESQUEMA DE CORTE DO ESPAÇO SPA

ESQUEMA DE CORTE A CÉU ABERTO | PLANTA

PLANTA PISO 3 | SAGUÃO; SUITES PISO 1 PLANTA PISO 3 | BAR; ESPAÇO SPA ( AREAS DE TRATAMENTO, PISCINA INTERIOR; ESPLANADA; PISCINAS EXTERIORES
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RESTAURANTE

SUÍTE
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1 m
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CORTE C1  C1’ 



PLANTA PISO 1 | SUITE STANDART
1:100 | A: 45 m2

PLANTA PISO 1 | SUITE DUPLA
1:100 | A: 45 m2

PLANTA PISO 0 | SUITE STANDART
                                SUITE DUPLA
1:100 | A: 19 m2

MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES

PLANTAS SUITES

SUITE DTANDARTESPAÇO SPA | PISCINA INTERIOR



CORTE C1  C1’ 

PLANTA PISO 1 | SUITE PRINCIPAL
1:100 | A: 65 M2

PLANTA PISO 1 | SUITE 
1:100 | A: 37 m2

 O hotel disponibiliza 24 suítes, uma 
área de restauração, um bar, e outros espa-
ços atractivos, como três piscinas (duas exte-
riores e uma interior), espaços Spa e de trata-
mentos
.
  As suites  são excelentes exemplares 
do domínio do mármore no espaço. Nestas 
áreas além do epaço o mobiliário existente é 
também esculpido na rocha. Desenvolvidas 
em dois pisos todas as suítes disponibiliza-
das pelo hotel são directamente esculpidas 
no mármore. 
 O Hotel Mármore & Spa é escavado 
nos bancos de mármore e inteiramente 
definido pelo mineral. Verificando inumeras 
situações em que os equipamentos e o 
mobiliário,§ necessários ao funcionamento  
do espaço, são também conseguidos através 
do corte e da escultura do mineral.

MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES

PLANTAS SUITES



SAIDA

“A palavra mármore, deriva etimologicamente do latim, mais propriamente do termo .“marmor.”, que, por sua vez, resulta do grego 
.“marmairein.”, que significa rocha de qualidade independente do seu tipo”  (Mendes, 1974).

MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA S. GOMES MARQUES          2012
TESE FINAL DE MESTERADO

FACULDA DE ARQUITECTURA DE LISBOA

ESQUEMA DE EXPLORAÇÃO

MÁRMORE HOTEL & SPA | CÁTIA MARQUES


