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01 | PORTUGAL RURAL
CONTEXTO RURAL E CASOS DE ESTUDO

PORTUGAL RURAL
PORTUGAL RURAL

Aos olhos dos dias de hoje, é notória a crescente de 

gradação que se tem registado no território rural português, 

resultante da desvalorização e abandono, que se prendem 

com a perda da importância da actividade agrícola e dos 

modos de vida rurais. No entanto, este cenário abriu portas 

ao diálogo na delineação de estratégias de valorização, 

desenvolvimento e promoção das áreas rurais, que permitiu 

um maior reconhecimento destes territórios.

Surgem algumas iniciativas que, apesar do combate à 

desertificação, envelhecimento da população e à falta de  

infraestruturas e serviços, ainda carecem de soluções que 

promovam o território rural, enquanto unidade territorial, 

caracterizadora da própria cultura portuguesa nas suas 

diversas vertentes e expressões regionais e comunitárias.

À semelhança do inquérito dos anos 50-60, pretende-

se um reconhecimento do valor patrimonial do nosso país 

nas regiões menos valorizadas, uma melhor compreensão 

do país rural. Mas qual o valor patrimonial no contexto rural?

PAISAGEM COMO IDENTIDADE
Existe o interesse em intervir no território português, 

numa lógica de entendimento de um país, cuja entidade 

reside principalmente no património paisagístico e 

arquitectónico, intrinsecamente ligado à cultura e às gentes. 

É impensável considerar o contexto rural sem as práticas 

tradicionais e de produção que lhe são associadas e que têm 

o seu reflexo na própria vertente paisagística. Assim, o rural 

não se torna único apenas pelas suas características naturais 

e puras, mas também pelas gentes que nele habitam.

O património também é formado pela paisagem 

humanizada e pela memória colectiva e, por isso, interessa 

evidenciar que a classificação das paisagens como culturais 

reconhece a importante expressão da sua humanização, 

que não pertence só a um passado longínquo, mas também 

ao presente e ao futuro, enquanto memória dos lugares. E 

se anteriormente a preservação do património prendia-se 

com o espólio arquitectónico e arqueológico, agora está 

estreitamente ligada à paisagem cultural e às gentes.

RURAL COMO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO
Hoje em dia, as viagens associam-se directamente a 

rotas muito temáticas, que limitam a compreensão de quem 

percorre o território, e que servem de cenário a intervenções 

turísticas que não se coadunam com a realidade do contexto 

rural e pouco servem as necessidades e interesses da 

população local. Existem muitas controvérsias nas políticas 

de desenvolvimento associadas a estas intervenções, porque 

o equilíbrio entre as perspectivas dos locais e dos visitantes 

é ainda muito tremido. Apesar do enorme interesse no 

desenvolvimento turístico no meio rural, é importante 

perceber que este território é povoado por pessoas com 

aspirações legítimas, e por isso as intervenções devem ser 

responsáveis e informadas, em estreito diálogo com as 

populações locais e com as suas necessidades e interesses.

As intervenções devem valorizar as populações locais, 

a suas actividades económicas e tradicionais, serviços e 

infraestruturas para que a sua qualidade de vida melhore e se 

criem condições estáveis ao turismo e fixação populacional.

NASJONALE TURISTVEGAR
O programa Nasjonale Turistvegar é um programa à 

escala nacional, desenvolvido sob a forma de rotas ao longo 

do território norueguês que aborda a paisagem cultural, 

comunicação de uma identidade e a ideia de percurso. Foi 

necessário atentar às singularidades dos diversos lugares, 

com o intuito de preservar a sua identidade, tarefa que 

reuniu vários arquitectos, na concepção das diferentes rotas 

e intervenções. Apesar das diferentes autorias, a imagem 

do conjunto nacional é mantida e a homogeneidade é 

garantida, resultante dos mesmos princípios estratégicos.

E, embora existam críticas sobre as questões ambientais 

e da arquitectura de imagem das várias intervenções, este 

projecto, ainda que não tenha vindo resolver todos os 

problemas de um programa desta natureza, veio apelar ao 

interesse do visitante, à exploração, à viagem e à procura 

do comércio e serviços locais, estimulando a população a 

participar no processo, abrindo o debate às estratégias de 

aproximação entre os locais e os visitantes.

ALDEIAS HISTÓRICAS | ALDEIAS DE XISTO
No panorama português, numa escala regional, os 

projectos Aldeias Históricas de Portugal e Aldeias de Xisto 

são os mais representativos no âmbito dos programas 

de desenvolvimento dos território rurais. Partilham o 

mesmo cenário, apoiando-se nas estratégias de combate 

ao abandono demográfico, a falta de planeamento e de 

infraestruturas, e da constante desvalorização das actividades 

tradicionais.

É de salientar o seu sucesso na promoção e na 

dinamização da região. No entanto, começam a desviar-se 

do objectivo de dar a conhecer ao visitante tudo aquilo que 

faz parte e caracteriza uma região, tornando-se programas 

temáticas, muito específicos, que condicionam o visitante 

na sua experiência de contacto com o meio e os seus 

habitantes.

Deve tomar-se as intervenções arquitectónicas de 

conjunto como exemplo, mas é importante que a população 

não seja figurante no seu próprio meio.

LOURAL VILLAGE
O projecto Loural Village é a materialização de 

iniciativas de desenvolvimento urbano, construtivo, mas 

essencialmente, social e ecológico, numa perspectiva de 

relação directa entre a população local, visitantes e natureza.

Apesar de ter causado sentimentos menos encorajadores  

nas comunidades vizinhas, o envolvimento estratégico das 

camadas mais jovens e de população estrangeira tornou 

possível a organização de actividades de visita ao local, 

promoção de convívio, partilha e relação com a natureza, 

ambicionando a fixação de população nova, expandindo, se 

possível, o conceito a outros povoados.

O Loural Village incorpora assim o conceito de 

permacultura, o método holístico de planeamento e 

gestão de pequenos sistemas comunitários, em ambiente 

sustentável, relação estreita com a natureza e igual partilha 

dos seus benefícios. Além disto, o projecto apela ainda ao 

conhecimento das actividades tradicionais e das técnicas 

vernaculares de construção.

CASOS DE ESTUDO
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02 | O TERRITÓRIO
SÍMBOLOS E SINGULARIDADES

O TERRITÓRIO
A SERRA BEIRÃ

A serra beirã é um dos territórios pouco valorizados de 

Portugal. Por um lado, se a região escolhida tem um vasto 

potencial de atracção nacional, também é verdade que está 

pouco divulgada, mesmo entre portugueses. Por outro, poucos 

têm sido os esforços feitos para repensar as estratégias que se 

assumem como uma nova forma de reconhecimento do lugar 

e que promovam, assim, a sua descoberta, dando a conhecer o 

seu carácter identitário, tornando-a acessível a todos e evitando 

direccioná-lo apenas a uma elite turística.

O ROTEIRO
(RE)DESCOBERTA DO TERRITÓRIO

São inúmeras as experiências que advêm da exploração 

e descoberta de lugares, mas importa encontrar soluções 

que proporcionem as condições necessárias a essas mesmas 

experiências. À semelhança do Inquérito, pretende-se 

um maior reconhecimento das áreas rurais, como parte 

integrante da nossa nação, ao mesmo tempo que aponta 

para novas formas de descoberta dos seus elementos 

característicos: património paisagístico e arquitectónico, 

intrinsecamente ligado à cultura e às gentes.

Apela-se a um reconhecimento mais profundo dos 

lugares, além do que é imediato e típico, além do que as 

entidades turísticas oferecem e que condicionam a própria 

experiência do visitante. Entenda-se uma nova forma 

de ver o território, nas suas mais diversas componentes, 

instigando a exploração, a descoberta e o envolvimento 

com as populações locais.

Torna-se imperativo encarar o território, não como 

um conjunto de partes, mas como um todo, resultante 

da união de todas as matérias e de todos os elementos 

que o constituem: a topografia, a paisagem, o edificado 

arquitectónico, as gentes, a sua cultura e os seus modos 

de vida.

SINGURALIDADES
Apesar de estar à beira da grande Serra da Estrela, o território em questão, composto 

essencialmente pela Serra do Açor e pela Serra da Lousã, está repleto de singularidades que 

resultam da sua morfologia montanhosa e possui tesouros que começam já a ter alguma 

divulgação por parte de instituições turísticas, como é o caso dos vales do Alva e do Ceira, 

pelas suas sinuosas curvas e contracurvas desenhadas pelos rios, a selvagem queda de água da 

Fraga da Pena e os povoados de xisto. 

Existem áreas florestais protegidas, como a Mata da Margaraça, que ainda preserva a sua 

vegetação primitiva, e os vestígios de construção romana, nomeadamente os antigos caminhos, 

SÍMBOLOS
No reconhecimento geral de um qualquer território, 

são determinados elementos ou características que se 

prendem à sua imediata associação a memórias, a imagens, 

a estórias, que rapidamente se tornam os seus símbolos. 

Neste particular território da beira, o xisto assume-se como 

protagonista na história dos lugares, sendo identificado nas 

tipologias arquitectónicas, nos seus métodos construtivos, 

na produção agrícola, nos recursos naturais e nas tradições 

e modos de vida. É sem dúvida um dos símbolos que fica 

retido na memória de quem visita ou permanece na beira. 

Contudo, não é o único.

A dimensão religiosa integra também um conjunto 

importante de simbolismos ligadas às gentes do lugar. Os 

mais curiosos signos encontrados neste território são os 

geoglifos da Espada (Góis) e Concha (Fajão) de Santiago, 

que levam a crer que os antigos Caminhos de Santiago de 

Compostela tiveram uma importância extrema na região, 

a que ainda hoje são mantidos como preservação de uma 

memória de um passado marcante, pois estes caminhos 

singulares, sob as motivações sagradas dos peregrinos, 

abriram portas para a exploração dos territórios.

e é pontuada por antigas minas que remontam à era industrial.

Na relação humana com a paisagem, os marcos humanizados no território adquirem uma 

dimensão patrimonial importante, na medida em que são considerados símbolos e signos que 

o tornam único, igual a nenhum outro. 

No caso do território escolhido, os vales banhados pelos rios e ribeiros silenciosos, os seus 

estreitos caminhos escondidos pelas misteriosas matas e as suas transformações na topografia 

serrana compõem a característica imagem beirã.

No entanto, esta estende-se além destes elementos.

AS EXPERIÊNCIAS
Em determinadas características, o roteiro proposto 

afasta-se da maioria das rotas ou programas já existentes, 

pro contrariar as temáticas isoladas que muitas vezes são a 

cara destas iniciativas. Não se pretende criar cenários rurais 

aliciantes em prole de um dito turismo rural, mas sim criar 

condições e estímulos necessários que possibilitem a visita, a 

exploração, a participação das populações e a aproximação 

das realidades culturais e sociais, na região e no país.

As várias dimensões deste roteiro prendem-se sobretudo 

com a promoção de experiências de descoberta  que 

procuram estimular o visitante a conhecer o território e a sua 

realidade, de forma mais realista. É importante que o roteiro 

apresente em si uma coerência de intervenção de conjunto, 

de modo a conferir uma linguagem única, na transmissão de 

cultura e experiências. É essencial instigar a visita a lugares 

e estruturas menos expostas, mas em maior ligação com a 

realidade, por caminhos menos convencionais, permitindo-o 

ver além do que lhe é imediato. E por isso mesmo, o 

incentivo ao percurso lento, à paragem e à contemplação 

torna-se a chave para este tipo de roteiros, que requerem 

o envolvimento do visitante na realidade do contexto rural.
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03 | ROTEIRO DO CEIRA
CONTEXTO DE INTERVENÇÃO - ESCALA REGIONAL

ROTEIRO DO CEIRA
RIO CEIRA: O CORAÇÃO DA SERRA

Apesar de estar limitada pelos nobres rios Zêzere e Alva, é o 

modesto rio Ceira que constitui o coração do território em questão. 

É nas suas margens que se encontram muitos dos marcos de relação 

do homem com a paisagem, muita da construção típica da beira 

xistosa e singularidades que elevam este rio a um estatuto, de certo 

modo, mais digno. Sem nunca menosprezar as virtudes que advêm dos 

outros dois elementos, pois neles está presente muito do património 

paisagístico e cultural que caracteriza o território, o rio Ceira torna-se 

mais aliciante, pelas possibilidades que oferece na sua (re)descoberta, na 

sua componente natural, ligada ao mistério dos caminhos sinuosos que 

lhe são adjacentes, e às povoações que nele vão tocando, pontuando-o 

nas suas diversas formas.

Desta forma, encarou-se então o rio Ceira como a principal estrada 

deste roteiro.

ESTRATÉGIA E DESENHO
No traçar destes trilhos e caminhos, ficou claro que as características 

físicas do território e as suas singularidades condicionam percursos desta 

natureza. Não se trata apenas de percorrer uma determinada distância e 

dar a conhecer os sítios típicos, mas sim de entender as diferentes formas 

de explorar um mesmo território, descobrindo-o em diversas sequências 

espaciais: observação, contemplação, paragem e exploração. Desta forma, 

torna-se evidente que, muito mais do que um caminho linear entre um início 

e o fim, o Roteiro do Ceira oferece uma variedade de explorações, flexíveis 

e apropriadas aos vários caminheiros, entre partes de percurso circulares, 

aos pequenos desvios a partir do eixo principal, acompanhando sempre, de 

perto ou de longe, o rio Ceira.

A (RE)DESCOBERTA
A partir das diversas viagens realizadas e do estudo da própria 

cartografia do território, tornou-se claro que, ao invés de assinalar cada 

aldeia ou cada marco paisagístico como elementos a visitar, importa 

destacar os lugares-charneira do território, os pequenos grandes tesouros 

que apelem à sua visita e, consequentemente, à da sua envolvente. O 

território em questão está muito pontuado destes lugares, mas ainda 

é necessário talhá-lo, de acordo com os modos e as possibilidades de 

percurso e exploração do mesmo. Assim sendo, foi crucial uma divisão 

por zonas ou etapas, aliada às características topográficas da região e à 

dificuldade do seu percurso.

OS LUGARES
Optou-se então por delimitar a região em três zonas - altos lugares, 

os médios lugares e os baixos lugares - sendo que esta divisão prende-

se essencialmente a razões menos poéticas ou fenomenológicas e muito 

mais de carácter empírico, considerando-se parâmetros da geografia 

do território. Desta forma, os altos lugares caracterizam-se pela 

grande amplitude altimétrica do terreno, sendo apenas percorríveis de 

automóvel; os médios lugares apresentam uma altimetria mais equilibrada, 

permitindo, além do automóvel, uma exploração de bicicleta e pedonal; 

os baixos lugares caracterizam-se por uma altimetria bastante reduzida, 

possibilitando, além de todas as outras formas de exploração, a presença 

de ferrovias.

ROTEIRO DO CEIRA
O Roteiro do Ceira desenvolve-se na região beirã, em grande parte nas serras do Açor da 

Lousã, desde os altos picos às zonas mais aplanadas. O seu eixo principal é o (modesto) 

rio Ceira, que possui em si valências naturais e humanas, que caracterizam a cultura das 

populações locais.

Propõe-se um percurso geral pela estrada nacional, com alguns desvios e retornos, com 

o objectivo de diversificar as formas de experiência no território, de acordo com cada 

visitante, apresentanto, no entanto, o foco de interesse em alguns pequenos tesouros 

que vão despertando a curiosidade e interesse para a descoberta de novos lugares.

O Roteiro do Ceira é um percurso de um total de 168km, que engloba lugares entre os 

20 e 1300m de altitude.

Carta geral da região da Beira, entre o rio Tejo e o Mondego,

compilada no Arquivo Militar em 1829, a partir de levantamentos

dos oficiais ingleses e portugueses e de outros documentos. Para

lá da fronteira, colorida a vermelho e bem destacada,

representaramse ainda, pela sua importância militar, algumas

porções do território espanhol adjacente até ao rio Águeda.
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04 | ROTEIRO DO CEIRA
OS LUGARES

ALTOS LUGARES
Etapa de 72km (geral) - 90km (com desvios).

Altimetrias - 330-1300m

Percurso: automóvel

MÉDIOS LUGARES
Etapa de 35km (geral) - 40km (com trilhos pedestres).

Altimetrias - 130-700m

Percurso: automóvel, bicicleta, pedonal

BAIXOS LUGARES
Etapa de 30km (geral) - 38km (com comboio).

Altimetrias - 20-210m

Percurso: automóvel, comboio bicicleta, pedonal
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TRILHOS DO CEIRA  |  NÚCLEOS DE INTERVENÇÃO

PELOS TRILHOS DO CEIRA NÚCLEOS DE INTERVENÇÃO
Dada a ambição de distinguir o Roteiro do Ceira de outros 

percursos já existentes, na oferta de diferentes formas de exploração 

e entendimento do território, aliada ao facto de, em partes do roteiro, 

não ser possível um contacto tão directo através do uso da estrada 

principal e do automóvel, tornou-se essencial o desenho de outro 

tipo de caminhos, de maior aproximação e relação íntima com os 

lugares, com o rio Ceira e com as gentes locais. Neste sentido, surgem 

os Trilhos do Ceira, os caminhos secundários, de percurso pedonal, 

que se tornam reveladores das diversas realidades do território, na 

relação humana com a paisagem. É nestes trilhos que o Roteiro do 

Ceira ganha mais impacto, dada a proposta de aproximação do 

visitante aos lugares, promovendo um novo olhar e uma verdadeira 

(re)descoberta dos mesmos.

Para o troço dos médios lugares, são propostos dois trilhos 

pedonais. Um primeiro percurso de 10,5km, entre a praia fluvial da 

Ponte, na aldeia do Colmeal, e a zona balnear da Cabreira, que se 

desenvolve paralelamente à estrada, tocando lugares como a Quinta 

e a Cortada (Colmeal), Candosa e a Quinta da Foz da Fonte (Sandinha). 

O segundo, um trilho menor, é um percurso de cerca de 4,5km, 

entre Cortecega e Góis, que atravessa o rio Ceira, pela Barragem de 

Monte Redondo e pela aldeia de Carcavelos, permitindo um maior 

entendimento da própria topografia aliada ao Vale do Ceira.

Ambos os trilhos pretendem-se desenhados e concebidos de 

forma permanente, de modo a resistirem às alterações dos níveis das 

águas do Ceira, podendo ser utilizados durante todo o ano.

CABREIRA

Na Cabreira, destaca-se, em primeiro lugar, a actual zona balnear, com um lagar 

ainda em funcionamento e com o conjunto de trinta e cinco tulhas de armazenamento de 

gado e colheitas agrícolas. Uma vez que esta zona é já bastante frequentada por locais e 

visitantes, não se pretende criar excedente de visita. Por isso, apenas se propõe a melhoria 

dos acessos, um redesenho dos patamares e das zonas de espaço balnear, bem como a 

recuperação das tulhas na frente ribeirinha, pra auxiliar a actividade balnear, em especial 

nas épocas sazonais No Castelejo, outrora a antiga residência dos mineiros da extracção 

de volfrâmio, apesar de discreto, tem uma localização imponente, no alto de uma colina 

rodeada pelo afluente do Ceira, que configura um miradouro natural para a envolvente. Por 

outro, lado o próprio edifício apresenta uma tipologia particular e configura um interesse 

de intervenção muito significativo. Propõe-se por isso a sua recuperação para programas 

de estadia temporário, como complemento à zona balnear e aos caminhos pedestres.

MARIA MENDES

No núceo da Maria Mendes, existem pontos particulares como a Nossa Senhora da 

Candosa, considerado de extremo interesse turístico, pelas romarias e procissões, bem 

como na zona balnear adjacente ao próprio cerro, e na estreita relação com o rio Ceira. 

No entanto, o acesso às duas vertentes deste grande lugar é feito de forma independente, 

separada e com alguma distância entre elas, sendo que o acesso ao santuário é directo 

através da estrada nacional, mas o cerro apenas é acessível num desvio de estrada secundária, 

em condições mais precárias. Contudo, é neste desvio que o visitante tem a oportunidade 

de contactar directamente com as antigas estruturas de produção agrícola,  como a 

Quinta da Maria Mendes. Este complexo arquitectónico, composto por habitação, lagar, 

armazéns e terrenos agrícolas, encontra-se em excelentes condições de reaproveitamento, 

num programa que se pretende em contexto de reactivação das actividades tradicionais 

e desenvolvimento económico. São propostos melhoramentos de acessos e maior 

relação urbana do complexo, assim como a recuperação de todo o edificado da Quinta, 

em programas de alojamento, produção e venda de produtos tradicionais e espaços de 

aprendizagem para amadores e profissionais.

CABREIRA
Praia Fluvial do Lagar
Castelejo - antiga residência de Mineiros

MARIA MENDES
Santuário da Nossa Senhora da Candosa
Quinta da Maria Mendes
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06 | NÚCLEO CABREIRA
INTERVENÇÃO NA PRAIA FLUVIAL DO LAGAR

CABREIRA
1 - Lagar e Bar
2 - Loja
3 - Arrumos
4 - Zona confecção
5 - I.S.
6 - Balneário

CABREIRA
1 - Miradouro
2 - Chegada
3 - Zona de Lazer
4 - Zona Refeição
5 - Zona Balnear
6 - Trilho Pedestre
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CORTE A  |  Escala 1:200 CORTE C  |  Escala 1:200

Planta Parcial Piso Térreo  |  Escala 1:100

Corte A  |  Escala 1:50

Planta Parcial Piso Térreo  |  Escala 1:50

PLANTA PISO TÉRREIO  |  Escala 1:200

CORTE B  |  Escala 1:200
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07 | NÚCLEO CABREIRA
INTERVENÇÃO NO CASTELEJO - ANTIGA RESIDÊNCIA DE MINEIROS

CASTELEJO
1 - I.S.
2 - Recepção
3 - Camarata
4 - Zona comum
5 - Pátio
6 - Arrumos

CASTELEJO
1 - I.S.
2 - Zona Comum
3 - Camarata

1

PLANTA PISO TÉRREO  |  Escala 1:200

PLANTA PISO SUPERIOR  |  Escala 1:200

PLANTA COBERTURAS  |  Escala 1:200

CORTE A  |  Escala 1:200 CORTE F  |  Escala 1:200

CORTE E  |  Escala 1:200

ALÇADO NORTE |  Escala 1:200

ALÇADO SUL |  Escala 1:200

ALÇADO POENTE  |  Escala 1:200

ALÇADO NASCENTE  |  Escala 1:200

CORTE B  |  Escala 1:200

CORTE C  |  Escala 1:200

CORTE D  |  Escala 1:200

3
2

4

5

6

1

2

2

3

3
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08 | NÚCLEO CABREIRA
INTERVENÇÃO NO CASTELEJO - ANTIGA RESIDÊNCIA DE MINEIROS

Planta Piso Térreo  |  Escala 1:100

Corte E |  Escala 1:100

Corte F |  Escala 1:100

Planta Piso Térreo  |  Escala 1:50

Corte F  |  Escala 1:50

Corte E  |  Escala 1:50
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09 | NÚCLEO MARIA MENDES
INTERVENÇÃO NA QUINTA DA MARIA MENDES

QUINTA DA MARIA MENDES
1 - Edifício industrial: produção de queijo e mel
2 - Cafetaria e Loja
3 - Recepção
4 - Residência do Mordomo
5 - Hortas
6 - Produção agrícola

QUINTA DA MARIA MENDES
1 - Edifício industrial: laboratórios
2 - Escritórios
3 - Residência Trabalhadores: dormitório
4 - Residência dos Trabalhadores: zona comum
5 - Residência do Mordomo
6 - Alojamento Turístico: piso camaratas
7 - Hortas
8 - Produção Agrícola

QUINTA DA MARIA MENDES
1 - Residência Trabalhadores: zona de estudo
4 - Residência dos Trabalhadores: zona de estar
3 - Alojamento Turístico: piso quartos indivuais
4 - Hortas
5 - Produção Agrícola

1 

1 

2

2

3
1

4 25

6 3

3

4

5

7 4

6 8 5

CORTE A  |  Escala 1:200 CORTE B  |  Escala 1:200 CORTE C  |  Escala 1:200 CORTE D  |  Escala 1:200

PLANTA COBERTURAS  |  Escala 1:200 PLANTA PISO TÉRREO  |  Escala 1:200 PLANTA PISO INTERMÉDIO  |  Escala 1:200 PLANTA PISO SUPERIOR  |  Escala 1:200
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10 | NÚCLEO MARIA MENDES
INTERVENÇÃO NA QUINTA DA MARIA MENDES

1 - I.S.
2 - Arrumos
3 - Lavandaria
4 - Decantação Mel
5 - Câmara Cura 1
6 - Câmara Cura 2
7 - Câmara Conservação
8 - Embalamento
9 - Lavagem queijos
10 - Recepção
11 - Sala Fabrico
12 - Tratamento Leite
13 - Cais de Recepção

1

2 3

4

5 6 7 8

1

9
10

11

12 13 1 - I.S.
2 - Cozinha
3 - Cafetaria
4 - Bar
5 - Loja

1

2

3

4

5

1 - I.S.
2 - Cozinha
3 - Sala de Refeições
4 - Sala de estar
5 - Quarto indivudual 1

1

2

3

4

5

EDIFÍCIO INDUSTRIAL: Planta Piso Térreo  |  Escala 1:100 EDIFÍCIO INDUSTRIAL: Corte A  |  Escala 1:100

EDIFÍCIO INDUSTRIAL: Planta Parcial Piso Térreo  |  Escala 1:50

EDIFÍCIO INDUSTRIAL: Corte A  |  Escala 1:50

EDIFÍCIO EMPRESARIAL: Planta Piso Térreo  |  Escala 1:100

EDIFÍCIO EMPRESARIAL: Planta Parcial Piso Térreo  |  Escala 1:50

EDIFÍCIO EMPRESARIAL: Corte A |  Escala 1:100

EDIFÍCIO EMPRESARIAL: Corte A |  Escala 1:50

ALOJAMENTO TURÍSTICO: Planta Piso Superior  |  Escala 1:100 ALOJAMENTO TURÍSTICO: Corte A |  Escala 1:100

ALOJAMENTO TURÍSTICO: Planta Parcial Piso Superior  |  Escala 1:50 ALOJAMENTO TURÍSTICO: Corte A |  Escala 1:50


