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resumo 
 

 

O projeto/estágio que dá origem a este documento surge da oportunidade 

de desenvolver um projeto real de sinalética para a Quinta Hotel do Fontelo, 

mediante um protocolo previamente assinado entre as partes – UA, Lislei 

e eu própria. O projeto divide-se em duas vertentes – a sinalética interior  

e a sinalética exterior do espaço da Quinta – é este segundo que constitui  

a matéria agora documentada. 

 

Demarcado por um forte caráter prático e realista, o estágio concentrou-se  

no desenho de um sistema de sinalética exterior, em estreita relação com  

o território e os seus valores, explorando também suportes físicos como 

mapas e brochuras. Além disso, procurou-se desenhar artefactos memoráveis 

e capazes de proporcionar uma experiência significativa ao visitante. 

 

Retira-se deste projeto/estágio o despertar da consciência para questões 

técnicas e financeiras em contexto real, considerando-as antecipadamente 

ou adequando-as sem comprometer os conceitos iniciais e a importância da 

comunicação com o cliente, valorizando as suas necessidades e propostas 

e adaptando-as ao sistema desenhado. 
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abstract 

 
The project/internship behind this document emerges from the opportunity to 

develop a real signage project to Quinta Hotel do Fontelo through a previously 

signed protocol between entities – namely UA, Lislei and myself. The project 

was divided in two parts – the interior signage and the outdoor’s signage.  

This dissertation documents the latter. 

 

Defined by a strong practical and realistic character, the internship focused  

on designing a signage system to the outdoors, in close relation with the 

territory and its values, exploring physical supports as maps and brochures  

as well. The aim was to design memorable artifacts and provide a meaningful 

experience to the visitant. 

 

This project/internship allowed me to acquire consciousness regarding 

technical and financial issues in a real context, considering them in advance 

or adjusting them without compromising the initial concepts as well as the 

consciousness of the importance of communicating with the client, valuing  

their needs and proposals and adapting them to the system designed. 

 





“We become attached to things if they have a significant 
personal association, if they bring to mind pleasant, 
comforting  moments. Perhaps more significant, however, 
is our attachment to places: favorite corners of our homes, 
favorite locations, favorite views. Our attachment is really 
not to the thing,  it is to the relationship, to the meanings 
and feelings the thing represents.” 

Donald A. Norman





Nota prévia

Não esqueçendo as sábias palavras do professor José Leite, 
a presente dissertação construiu-se sobre três principais 
alicerces - uma linguagem precisa, concisa e incisa. 

Apesar do caráter objetivo, encontra-se pontualmente 
marcada por momentos de reflexão, onde exponho 
os pontos que considero serem fortes ou fracos e o que 
poderia ser alterado no sentido de enriquecer o projeto. 

As imagens que a acompanham surgem, por vezes, 
enquanto suporte de uma linha de pensamento, 
ajudando-me a construir o discurso verbal, por outras, 
exatamente  o oposto, reforçando e elucidando de forma 
visual o que está a ser descrito.

À semelhança do projeto de estágio, toda a dissertação 
se desenvolve em torno de uma lógica de aproximação, 
partindo de uma perspetiva macro para uma visão micro 
do conteúdo.

Diria por fim, que são dois os momentos que a caracterizam
- um primeiro em que é explorada uma noção e reflexão 
pessoais do projeto, onde exprimo os meus objetivos, 
as motivações e as conclusões que retiro do mesmo, e um 
último, de forte caráter projetual, onde se abordam questões 
técnicas e se argumentam as decisões tomadas, tentando 
sempre fazê-lo com recurso a uma linguagem clara.
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1.1  Âmbito do projeto e problema 
em estudo

O projeto Quinta Hotel do Fontelo surge no âmbito de estágio 
curricular, estabelecendo parceria entre a Universidade de 
Aveiro e a Unumnatura - empresa responsável pelo projeto, 
já previamente iniciado neste local. Contou com a orientação 
do professor e designer Rui Costa, em contexto académico, 
e pelo professor e arquiteto José Leite, por parte da Lislei, que 
possibilitou a cooperação entre as entidades e assegurou 
o contacto e a comunicação com o cliente. 

Assim sendo, o estágio desenvolveu-se sob  a alçada da 
Lislei, proporcionando-nos o acompanhamento e supervisão 
necessárias e tendo como principal representante 
o professor e arquiteto José Leite. 

A Quinta Hotel do Fontelo, localizada no município de Vouzela, 
em Paços de Vilharigues, foi o lugar que serviu de pano de 
fundo a todo este processo. Envolvida numa Reserva 
Ecológica Natural, a quinta caracteriza-se pela sua forte 
componente naturalista, nunca desvalorizando o que 
a natureza, ali quase por intenção, decidiu criar.

No que diz respeito à disciplina do design em particular, foi 
aqui reconhecida a necessidade de desenvolver um sistema 
comunicativo que agregasse todos estes conceitos já 
fortemente vincados, e que os comunicasse de uma forma 
clara, percetiva e significativa.

Relativamente ao problema em questão, o design atua 
principalmente enquanto meio de comunicação. 
Pretendeu-se valorizar e comunicar, através da sinalética 
e dos elementos desenhados, bem como de todo o sistema 
projetado, a essência e o espírito deste lugar único,  
proporcionando experiências significativas de ligação com 
o ambiente natural.

Em suma, o papel do design concentrou-se em resolver, de 
forma eficaz. a orientação pelo espaço, além de comunicar 
os valores e princípios enraizados na Quinta do Fontelo.
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Fig.1
Enquadramento
geográfico
CM - Vouzela

Localização e ligações 
geográficas ao 
município de Vouzela.



O projeto Quinta Hotel do Fontelo reuniu, desta feita, todos 
os aspetos relacionados com a valorização do espaço 
natural, do que lhe é próprio e característico, percebendo 
não só o contexto envolvente mas fazendo dele o elemento 
de maior destaque e inspiração no momento de criação.

Este é um projeto tão peculiar que deve ser encarado como 
sendo uma abordagem única para um espaço único. 

Com um caráter fortemente demarcado, este foi o lugar pelo 
qual me deixei inspirar.

Look deep into nature,  and then you will 
understand everything better. 

Albert Einstein

“
”

Fig.2
Quinta Hotel do Fontelo
Quinta do Fontelo

Principal curso de água 
e um dos pontos de maior 
interesse. 

É em torno deste fio de 
água que se desenrola 
todo o cenário da vida 
vegetal e animal existente.
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1.2 Objetivos

Sendo este um projeto que envolve várias áreas e campos 
temáticos inerentes ao design, um dos meus objetivos com 
o desenvolvimento do mesmo, passa por perceber de que 
forma a convivência do designer com outros profissionais 
pode e deve ser estabelecida, por outras palavras, 
a oportunidade de desenvolver um projeto com uma forte 
componente realista, permite obter uma diferente noção 
de diversos constrangimentos e oportunidades, que uma 
vez em contexto académico, acabam por não merecer 
a devida atenção.

Adicionalmente, pretende-se ainda perceber como pode 
o design intervir no sentido de se tornar criador de 
experiências afetivas, significativas e memoráveis, 
que permitam ao visitante estabelecer um contacto mais 
próximo com o meio natural e com aquele espaço em 
particular, tornando-o um lugar memorável e de grande 
significado para quem o visite e, idealmente, ao qual se 
deseje mais tarde retornar. 

Por fim, interessou-me continuar a estudar esta questão 
do design enquanto proporcionador de aprendizagem 
no campo natural, tendo como objetivo perceber de que 
forma pode contribuir para um maior conhecimento da 
diversidade animal e vegetal existente, bem como alertar  
para a sua preservação.
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Fig.3
Rio Douro
Ser Transmotano, 2016

Vista do Miradouro de S. 
Leonardo da Galafura, no 
Peso da Régua. 

Cenário pessoalmente 
próximo e familiar, onde 
a natureza é a principal 
protagonista.

1.3 Motivações e estudos prévios

Vivemos atualmente numa sociedade cada vez mais digital. 
Dada a realidade contudo, as opiniões dividem-se e não 
existe consenso quanto à  melhor forma de aprendizagem.

Se antes um dos passatempos mais comuns era o jogo da 
apanhada, agora os videojogos assumiram o papel principal 
no dia a dia de cada um. Contrariando esta realidade, existe 
ainda quem defenda e exponha vários dos benefícios do 
contacto com o exterior, destacando as várias sensações 
vividas através dos elementos naturais. Em suma, tentando 
retomar a realidade que tem vindo a ser perdida.

Tendo passado grande parte da minha vida rodeada por 
cenários intrínsecos e naturalmente puros, vários deles 
quase intocados pela presença do Homem, rapidamente 
me apercebi da importância de valorizar esta questão.
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Fig.5
Guess What

Projeto composto pelo 
desenho de um 
sistema de jogos de 
cartas, desenvolvido 
no primeiro ano de 
mestrado.

No caso em particular, 
para a área da botânica.

Projeto mote para 
a realização do estágio 
curricular responsável 
pelo projeto Quinta 
Hotel do Fontelo.

Foi ao longo desta linha de pensamento que surge, durante 
o segundo semestre deste mestrado, o primeiro projeto 
direcionado para esta temática.

O Guess What, consistiu num jogo de cartas, assente 
primordialmente sobre um sistema de desconstrução, 
filtrando e afunilando opções, permitindo, de uma forma 
descomplicada mas rigorosa, identificar diversas amostras 
de folhas.

Já embrenhada nesta questão e tendo recolhido uma 
significativa quantidade de informação na área,  que 
futuramente me veio a permitir afirmar uma posição 
relativamente à mesma, tornou-se quase imediata 
a intenção de enveredar por um projeto que encarasse, 
enquanto elemento primordial, a natureza. 
As pequenas, mas, ao mesmo tempo, enormes sensações. 
Os momentos que por elas são proporcionados. 
As memórias e as histórias que delas mais tarde surgirão...
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1.4 Considerações metodológicas

Tendo em conta a vincada dimensão projetual de todo este 
processo, pode dizer-se que o mesmo ocorreu de uma forma 
cíclica. Os conceitos tão fortemente vincados foram 
decisivos e o desenvolvimento do projeto atuou sobre um 
“ponto de vista planimétrico”, como várias vezes referido 
pelo professor José Leite, garantindo pontualmente um 
afastamento que assegurou a coerência entre todas as 
componentes do mesmo, percorrendo diversas vezes todo 
o processo.

O método de trabalho resumiu-se, desta forma, a valorizar 
o “autêntico”, o “puro” e a “forma natural e original” dos 
elementos que melhor caracterizam aquele lugar. 

Em suma, os artefactos tiveram como objetivo comunicar 
o espírito do local.

Como forma de validação relativa 
a questões projetuais, tiveram ainda 
lugar, na Lislei, reuniões semanais com 
os orientadores em causa, permitindo 
a discussão das soluções propostas 
e contribuindo para o aperfeiçoamento 
das mesmas. 

Ao longo do percurso todas as decisões 
foram cuidadosamente planeadas, 
quer pelo ponto de vista do design, 
quer pelos constrangimentos 
técnicos ou orçamentais que foram 
surgindo ao longo do mesmo.

Fig.6
Métodos

Processo de 
desenvolvimento.
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1.5 Pertinência

Sendo este um projeto de estágio dotado de uma forte 
componente realista, a pertinência do mesmo tornou-se 
desde logo evidente. Mais do que o desenvolvimento de uma 
infraestrutura hoteleira naturalmente envolvida no contexto
circundante, é fundamental a existência de um sistema 
comunicativo que acompanhe essa mesma lógica e que seja 
capaz de orientar os visitantes, comunicando os valores 
e princípios fundamentais de todo o lugar. Assim, o sistema 
atuará em dois campos - no interior da infraestrutura, onde 
se destacam as várias unidades de alojamento, entre outros 
serviços, e no exterior, onde a exploração e deambulação 
pelos trilhos assumem o papel principal. Assim sendo, 
o hóspede deve sempre sentir-se guiado, capaz de se 
orientar pelo contexto envolvente facilmente, ainda que 
com “liberdade” e confiança para deambular (Gibson, 2009).

Além disso, o projeto Quinta Hotel do Fontelo desenrola um 
importante papel no que diz respeito à comunicação deste 
território em particular. Assim, alguns dos objetivos passam 
por comunicar e valorizar o seu património histórico, cultural 
e natural, transmitir informação sobre a vida animal e vegetal 
ali presente, bem como alguns dos valores e as tradições 
já fortemente enraizados, transmitir as histórias e os saberes 
passados de geração em geração e deve refletir as gentes da 
terra e as suas formas de ser. Em suma, verter a identidade 
deste território em todos os elementos desenhados (Lislei, 
2016). 

Através desta perspetiva consegue criar-se uma ligação 
entre o hóspede e o local, aproximando-o emotivamente 
ao lugar. É neste momento que o objeto se torna o território, 
a experiência estética experienciada num determinado local 
(Cabrero & Ochoa, 2016). 

Além da orientação e comunicação do território, o design 
atua ainda enquanto desencadeador de experiências 
positivas para os visitantes, experiências estas mediadas 
através dos artefatos desenvolvidos. 

Em síntese, o papel do design é guiar, comunicar e enfatizar 
a relação com a vida natural. Por último, o design possui um 
importante papel na promoção da quinta, uma vez que, 
muitas das atividades e experiências estão intimamente 
relacionadas com a forma como a informação chega ao 
visitante, valorizando a relação entre ambos, de forma 
a desenvolver um laço afetivo (Hassenzahl et al., 2013).

Fig.7
Visita à quinta
Rui Costa, 2016

O design enquanto
elemento de incentivo
à descoberta, assim 
como à deambulação.

Elemento orientativo
e comunicativo.

Fig. 8 e 9
Tradições de Vouzela
Página de Facebook - 
Município de Vouzela, 2017
Diogo Agante, 2014

Tapetes de flores 
realizados para a festa 
do Corpo de Deus no 
sentido de decorar 
as ruas do município.

Pastel de Vouzela, 
doce emblemático da 
região. Surgiu durante 
o séc.XIX.
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1.6 Estrutura

Num primeiro momento, em que se inserem os capítulos
1 e 2, pode encontrar-se uma abordagem contextual,
anterior ao projeto, onde são enumeradas questões como
os objetivos e motivações pessoais que me levaram
a ingressar neste estágio.

Marcado por um forte caráter pessoal, este primeiro
momento pretende enquadrar o projeto de forma a melhor
explicar todo o percurso até à sua concepção.

Num segundo momento, referente ao capítulo 3, o foco
direciona-se para o projeto em questão, focando aspetos 
técnicos e processuais. Numa lógica de desenvolvimento, 
partiu-se dos conceitos iniciais até aos resultados finais.

Conclui-se através de uma reflexão sobre todo o processo,
revelando algumas das perspetivas futuras.

Fig.10
Etapas/Fases

Esquema da dissertação.
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O Guess What consiste num sistema de 
filtros, onde, selecionadas as opções, 
se reduzem os resultados possíveis.

No caso da botânica em particular, 
podem identificar-se folhas, tendo em 
conta características-chave da 
composição das mesmas.

2.1 Percurso de mestrado

Dada a forte componente naturalista e sustentável do 
projeto Quinta Hotel do Fontelo, pareceu-me uma boa
oportunidade prolongar o envolvimento nesta questão,
enveredando por uma temática já próxima e com a qual me
identifiquei anteriormente, ao longo de todo o meu percurso
de mestrado - o design enquanto elemento de valorização
e aproximação ao meio natural.

O jogo de cartas Guess What, já anteriormente mencionado, 
surgiu tendo como principal objetivo a reaproximação 
à natureza. Além disso, pretendeu-se contrariar a crescente 
tendência de permanecer muito tempo em espaço interior, 
o aumento da dependência das tecnologias digitais 
e o aumento dos problemas ambientais.

Fig.11,12 e 13
Guess What,
jogo de cartas

Sistema assente na 
desconstrução. 

Filtragem de opções 
e flexibilidade- pode 
ser aplicado a várias 
áreas temáticas.

Desta forma, não se
desenvolveu apenas 
um objeto individual, 
mas sim o princípio 
inerente, um sistema 
base para um conjunto 
ilimitado de campos.

Enquadramento capítulo 2 27



Fig.14
Conjunto visual

Conjunto ilustrativo 
da quinta e dos seus 
principais elementos.



2.2 Contexto e território

Percebendo a importância deste lugar no desenvolvimento 
do projeto, foi impossível descurar o seu contexto.

Enquadrada numa Reserva Ecológica Natural, a Quinta 
Hotel do Fontelo encontra-se localizada no munícipio de 
Vouzela e pretende-se, com o desenvolvimento do projeto, 
contribuir para a conservação e requalificação do seu 
património histórico e natural.

Tendo em conta o panorama, pretendeu-se desenvolver 
infraestruturas e artefactos que fossem naturalmente 
assimilados pelo mesmo. 
“Uma gramática compatível com a preservação, utilizando 
materiais locais, bem como integrando os equipamentos 
existentes em estreito interrelacionamento. Tudo pautado 
por uma máxima eficiência energética sem prejuízo do 
padrão máximo de conforto do utente” (Lislei, 2016, p.3). 

 Vouzela tem enquadramento na mancha de   
 Dão-Lafões, geograficamente encaixada entre, 
 e em varrimento no sentido ponteiros do relógio, 
 a norte pelas terras a sul do Douro, Arouca 
 e a Serra da Freita que pertencem ao maciço 
 da Gralheira, Freita, Arada, Arestal e S.Macário, 
 que chegam até à vizinhança de Vouzela com 
 a Serra da Arada; a poente, as aldeias de menagem   
 das terras da Beira-Alta; a maior distância, a Serra 
 da Estrela e mais a sul a Serra do Açor, ambas da   
 Cordilheira Central; ainda o Luso e o Caramulo ali   
 mais perto, e depois a oeste, Aveiro e o Atlântico   
 (Lislei, 2016, p.4).

Como tal, esta é uma zona onde as águas se encontram, 
o que proporciona um depósito rico e nutritivo da qual 
a vegetação se alimenta. De referir ainda, o rio vouga, 
também importante na tarefa da fertilização. Outra das 
referências naturais, identificada e valorizada pelos 
suportes desenhados, denomina-se por Reserva Natural 
do Cambarinho, localizada na freguesia vizinha de Campia.

Toda a paz na natureza sem gente
Vem sentar-se a meu lado. 

Alberto Caeiro

“
”

Figuras 15 e 16
Quinta do Fontelo
Tripadvisor
Quinta Hotel do Fontelo 

Perspetiva macro e micro
sobre a quinta.

O seu contexto espacial
enquanto um dos
elementos chave a ter
em conta.

Fig.17
Reserva natural 
de Cambarinho
Monumentos e Sítios, 
2016

Ponto de referência 
na valorização do 
património natural do 
município. Inserida na 
Serra do Caramulo, 
a reserva conta com 
24 hectares de vida 
natural exuberante. 
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A Quinta Hotel do Fontelo enquadra-se na freguesia de 
Paços de Vilharigues e é precisamente nesse local que se
encontra outra das referências do município - a Torre de
Vilharigues, a cerca de 1,5 km, recentemente requalificada.
Ainda de igual importância destacam-se os vestígios de
estradas romanas que por ali passam, além de vários outros
pontos que refletem esta cultura, como é o caso da ponte
romana ou da ponte ferroviária, já mais perto do centro.
Todos estes pontos de maior interesse são referenciados
nos suportes desenhados, reforçando, desta forma,
a ligação entre a quinta e o território.

No que diz respeito a esta relação com o município, foram
desenvolvidos, nos suportes desenhados, mecanismos de
forma a comunicar as distâncias e formas de deslocação
entre os pontos de referência e a quinta, permitindo ao
hóspede conhecer e visitar não só o espaço em que se
encontra mas todo o território que lhe é adjacente, melhor
compreendendo assim a cultura e identidade do local.

Fig.18
Torre de Vilharigues
Via Rápida, 2013

Torre medieval do final 
do séc.XIII, renovada.

Fig.20
Enquadramento

Relação geográfica da 
quinta com o município.

Fig.19
Ponte férrea
Ana Vazão, 2014

Antiga ponte férrea no
centro de Vouzela.

Vilharigues

Vouzela

Quintela
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Fig.21
Enquadramento

Perspetiva macro do 
contexto em que 
a quinta se insere.

Referência a vários 
pontos chave para 
a contextualização 
do espaço em estudo.
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Em adição, tendo já interiorizado esta questão contextual,
foi estudado e definido o espaço correspondente à quinta,
percebendo-se as suas dimensões, as infraestruturas
futuras, e já existentes, e os pontos de maior destaque.
Todas estas questões foram preponderantes no que
respeita à orientação e navegação pela quinta e também
na definição dos percursos e trilhos.

Os pontos de maior destaque definem-se pelos locais
onde a vida animal e vegetal existente se revela mais
demarcada. Elementos que marcam e contribuem para
a construção da identidade do local e que são portanto
encarados como sendo locais de pausa e reflexão, existentes
ao longo de todos os percursos.
É através dos mesmos que o contacto com a natureza
atinge o seu auge. Aqui, existirão elementos desenhados
com o fim de intensificar esse mesmo propósito.

No que diz respeito à tipologia e categorização destes
pontos, estes dividem-se em - estar, contemplar, sentir.
Desta forma, o utilizador terá uma noção imediata do tipo
de sensação a explorar naquele local.

Estes pontos encontram-se visualmente identificados no
mapa desenvolvido através de um conjunto de símbolos.

No que se refere aos percursos, foram desenvolvidos no
sentido de abarcar os pontos referenciados anteriormente
e divididos em três - água, terra, ar.
Desta forma, os percursos representam, na sua essência,
alguns dos elementos mais identitários da quinta, sendo
que, associado a cada elemento, teremos um cenário que
lhe é compatível.

Pode dizer-se que a sinalética desenhada atua em dois 
campos - instalações e percursos.
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Fig.22
Ponto de destaque

Tanque que sustenta 
o curso de água que 
atravessa todo 
o espaço da quinta.

Fig.23, 24 e 25
Pictogramas

Pormenores do mapa 
desenvolvido, com 
especial destaque 
para os pictogramas 
desenhados.



3.1 Objetivos

3.1.1     Verter a identidade e legado do lugar nos elementos
               a desenhar;

3.1.2     Desenvolver soluções envolvidas, integradas e até
                assimiladas pela envolvente;

3.1.3     Comunicar de forma eficaz e cativante o património
                natural existente;

3.1.4     Promover a aprendizagem sobre a fauna e flora;

3.1.5     Promover a deambulação e aproximação à natureza
                através dos percursos e artefactos a desenhar;

3.1.6     Promover momentos de pausa, paragem e reflexão;

3.1.7     Desenhar experiências significativas e memoráveis,
               estendendo-as ao exterior da quinta, levando ao 
               desenvolvimento de um laço afetivo com o lugar;
 
3.1.8     Relacionar o projeto ao munícipio de Vouzela e ao
                seu património histórico e natural;

3.1.9     Promover e valorizar o “autêntico”, a “pedra do
                terreno” e o orgânico;

3.1.10   Assegurar o menor impacto nos ecossistemas;

3.1.11    Contribuir para a conservação e requalificação da       
                Reserva Ecológica Natural.

Fig.26
Objetivos

Valores e conceitos
que estiveram
presentes.
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3.2 Cronograma

Assim que me propus à realização deste estágio foi
definido um cronograma de forma a garantir ao cliente
o seu acompanhamento ao longo do projeto, além de me
auxiliar na gestão do tempo.

Dois pontos de avaliação marcaram este processo (dia 11
de Fevereiro e 4 de Julho), permitindo obter um feedback
exterior e aperfeiçoar as soluções desenvolvidas.

O término do projeto foi apontado para o final do mês de
Julho, tendo a apresentação final ocorrido no dia 4 de Julho.
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Fig.27
Cronograma

Principais momentos 
de avaliação e divisão 
temporal das partes.

reunião/ponto de situação



3.3 Conceitos

3.3.1 Lugar
A Quinta Hotel do Fontelo, bem como a maioria do município
de Vouzela, encontra-se inserida no parque natural
Vouga-Caramulo. Ainda integrada numa reserva ecológica
natural, toda a quinta se caracteriza pela forte dimensão
natural e histórica. Desta forma, esta não é somente uma
quinta ou um hotel, mas um lugar, um território, rico em
histórias e saberes, rodeado por uma fauna e flora 
características, onde a água e o manto verdejante assumem 
um papel predominante. Todo este lugar emana um espírito,
uma alma muito demarcada e presente.
Em suma, a Quinta Hotel do Fontelo deve ser entendida 
como um lugar onde as suas origens, o seu património
natural e histórico, são tão transparentes e vincados
quanto a sua identidade.

3.3.2 Autenticidade
Tendo em conta este último conceito, era impossível
encarar este projeto de outra forma que não valorizando
tudo o que é original e característico.
Os elementos desenhados têm portanto como objetivo
espelhar o que ali está presente, permitindo reconhecer
no projeto aquilo que se encontra na realidade.

Só encarando esta perspetiva é possível atingir a simbiose 
entre os artefactos e o espaço, prolongando-os,
transformando-os na extensão um do outro (Cabrero
& Ochoa, 2016).

Fig.28
A relação do território
com o artefacto, mediada
pelos materiais locais
Shoulder Pad, Cintia Mendoza,
2014

Projeto de joalharia 
inspirado nas formas 
e recursos locais da 
região de Real Catorce,
no México.

A identidade de um
território espelhada nos
artefactos criados.
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3.3.3 Envolvimento no espaço
Através desta simbiose, o conceito de envolvimento
no espaço torna-se possível. Aqui, pretende-se que
as intervenções desenhadas não tenham um papel intrusivo,
mas ao invés disso, um papel orientador, que permita
guiar o visitante sem intervir de uma forma agressiva.
Em jeito de conclusão, trabalhou-se no sentido de assegurar
a comunicação através do menor impacto possível nos 
ecossistemas ali presentes.
Desta forma, alguns dos projetos que pesquisámos dão-nos 
algumas pistas sobre esta imersão nos espaços.

Fig.29, 30, 31 e 32
Sinalética,
L’ AbbeyeDu Thoronet
António Queirós e Souto 
Moura, 2015

Sistema que transparece
a alma/espírito da abadia
e da ordem de cister.

O desenho e a forma das
estruturas enquanto
elemento de envolvência 
gradual e natural com 
o terreno - uma simbiose
temporal, que se altera, se 
transforma com o passar
do tempo. O desenho 
rectilíneo e industrial em 
contraste com a desordem 
e organicidade naturais.

Fig.33
Sinalética,
Cidade de Breda
Pinterest

A calçada como suporte
de informação.
Utilização de um layer 
de informação extra sem
comprometer o espaço
ou a fisionomia do local,
de forma não intrusiva.

Navegação e orientação
naturais e intuitivas 
através da colocação 
da informação no chão.

O contraste de cor - forte 
presença do elemento 
extra em relação ao seu 
contexto.
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3.3.4 Introspeção e Deambulação
Além dos mencionados anteriormente, outro dos conceitos
a ter em conta concentrou-se no desencadeamento de
momentos de pausa e reflexão, onde, pontualmente, os 
visitantes têm acesso a importantes episódios de 
contemplação e reflexão, enfatizando a relação com 
a natureza.

Estes locais foram definidos como sendo pontos de
interesse e encontram-se categorizados em três tipologias
- estar, sentir e contemplar.

Fig.34, 35, 36 e 37
Quinta Hotel do
Fontelo

Pontos de maior
interesse ao longo da
quinta, merecendo
especial destaque.

Pontos cerne, que 
representam os 
maiores momentos de 
pausa e reflexão.

Pontos onde a relação 
com o meio natural 
se estreita através 
dos artefactos 
desenhados.
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3.4 Pesquisa e casos de referência

Com o desenrolar de todo o projeto, e tendo sempre em 
conta os conceitos inerentes ao mesmo, foram vários 
os exemplos que se destacaram como referências 
e inspirações.

Fig.39 e 40
Sinalética, Cotter Dam 
Ground Plates
Screenmakers, 2010

Wayfinding and
Interpretive Signage 
for Riverwood 
Entro, 2014

Envolvência no espaço 
e estruturas existentes.

Envolvimento dos elementos 
desenhados no espaço e na estrutura 
já existente de uma forma natural, 
não intrusiva, capaz de orientar 
rapidamente. 

A cor enquanto elemento de forte 
presença sem comprometer todo o 
cenário natural envolvente.

Fig.38
Sinalética de quartos, Luxx 
hotel, Bangkok
Pinterest

Exploração de efeitos de luz 
e sombra.

Aproveitamento e uso de jogos de luz 
e sombra, bem como de elementos
meteorológicos criando novas 
camadas de informação e leitura.

Projeto capítulo 338



Fig.42
1 Hotel Central Park
AvroKO, 2015

A comunhão da 
vegetação com 
a sinalética. 

Fig.43
Mount Rainier,
Interactive Park 
Signage
Pinterest

Exploração sensorial 
da forma com o tacto,

Fig.41
Surry Hills Library
Studio Collider, 2009

Sistema integrado na
estrutura do edifício.

Os ângulos das placas enquanto
affordances de direção. Exploração 
de cortes, rotações e planos.

O uso da fresagem sobre madeira
enquanto reforço da integração natural 
dos elementos no espaço. Exploração 
do contraste luz e sombra.

O Mapeamento e a caracterização do
local através do tacto, explorando
formas, relevos e cavidades.
A percepção do todo de uma forma
natural, imediata e intuitiva.
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No desenvolvimento do projeto para a Quinta Hotel do Fontelo, 
deverá ter-se em conta “o espírito do local”, sentindo e 
vivenciando tudo aquilo que, este espaço em particular, tem para 
oferecer. Procura-se então desenvolver um projeto que tenha 
como principais valores a autenticidade e experiência sensorial.

Neste caso, estão implicadas quatro tarefas - Design gráfico de 
brochuras da fauna e flora local, mapeamento dos percursos e 
espécies, sinalética dos percursos e painéis explicativos das 
espécies.

Para tal, foram explorados conceitos e apontados casos de 
estudo que se relacionam com esta filosofia e valores e que vão 
de encontro ao que se pretende conceptualmente com o 
desenvolvimento do presente projeto.

QUINTA HOTEL DO FONTELO

objetivos

1. Exaltar o “espírito do local”, o orgânico, os  
    materiais e as texturas locais

2. Explorar dimensões sensoriais

3. Projetar uma experiência deambulatória
    e introspetiva

4. Enquadramento no terreno - uma maior  
    envolvência no espaço/ambiente

001 APROPRIAÇÃO DOS MATERIAIS LOCAIS 
Os materiais e texturas próprias do espaço enquanto solução

002 EXPERIÊNCIA DO LUGAR
Intervenções ao nível sinestésico - exaltar as sensações do local

004 FUSÃO COM O ESPAÇO
Sinalética que “guia” mas não distrai - envolvida no contexto, 
sem protagonismo

003 EXPERIÊNCIA DEAMBULATÓRIA E INTROSPETIVA
Possibilidade de personalizar o percurso e alterar a experiência

004
Breda signage

004
Wayfinding and Interpretive Signage for Riverwood | Entro

004
L’ Abbeye Du Thoronet, Signage | Souto Moura & António Queirós

002
Mount Rainier interactive Park Signage

PROJETO 2
Janeiro 

resultados finais 
1. brochuras fauna e flora

2. mapeamento das espécies

3. sinalética dos percursos

4. painéis explicativos

002
1 Hotel Central Park | AvroKO

001
Columbia Springs Environmental Education Center | Miller Hull

001
HomeAway Office Sign | Cta architects

01 LUGAR
02 AUTENTICIDADE
03 SENSORIALIDADE
04 ENVOLVÊNCIA NO ESPAÇO

IDENTIFICAÇÃO E INFO 
DAS ESPÉCIES
FLORA + FAUNA

 
 MAPA

QUINTA + TERRENO 
ENVOLVENTE

IDENTIFICAÇÃO DOS 
PERCURSOS

AR + TERRA + ÁGUA

MAPEAMENTO
PERCURSOS + 

ESPÉCIES

002
Natural Garden, Paris | Marion Dufour

003
Palette | Elodie Stephan

004
Cotter Dam Ground Plates | Screenmakers

SINALÉTICA EXTERIOR DA QUINTA 
HOTEL DO FONTELO (VISÃO MACRO)
ESTÁGIO UNUMNATURA
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brochuras da fauna e flora local, mapeamento dos percursos e 
espécies, sinalética dos percursos e painéis explicativos das 
espécies.

Para tal, foram explorados conceitos e apontados casos de 
estudo que se relacionam com esta filosofia e valores e que vão 
de encontro ao que se pretende conceptualmente com o 
desenvolvimento do presente projeto.

QUINTA HOTEL DO FONTELO

objetivos

1. Exaltar o “espírito do local”, o orgânico, os  
    materiais e as texturas locais

2. Explorar dimensões sensoriais

3. Projetar uma experiência deambulatória
    e introspetiva

4. Enquadramento no terreno - uma maior  
    envolvência no espaço/ambiente

001 APROPRIAÇÃO DOS MATERIAIS LOCAIS 
Os materiais e texturas próprias do espaço enquanto solução

002 EXPERIÊNCIA DO LUGAR
Intervenções ao nível sinestésico - exaltar as sensações do local

004 FUSÃO COM O ESPAÇO
Sinalética que “guia” mas não distrai - envolvida no contexto, 
sem protagonismo

003 EXPERIÊNCIA DEAMBULATÓRIA E INTROSPETIVA
Possibilidade de personalizar o percurso e alterar a experiência

004
Breda signage

004
Wayfinding and Interpretive Signage for Riverwood | Entro

004
L’ Abbeye Du Thoronet, Signage | Souto Moura & António Queirós

002
Mount Rainier interactive Park Signage

PROJETO 2
Janeiro 

resultados finais 
1. brochuras fauna e flora

2. mapeamento das espécies

3. sinalética dos percursos

4. painéis explicativos

002
1 Hotel Central Park | AvroKO

001
Columbia Springs Environmental Education Center | Miller Hull

001
HomeAway Office Sign | Cta architects

01 LUGAR
02 AUTENTICIDADE
03 SENSORIALIDADE
04 ENVOLVÊNCIA NO ESPAÇO

IDENTIFICAÇÃO E INFO 
DAS ESPÉCIES
FLORA + FAUNA

 
 MAPA

QUINTA + TERRENO 
ENVOLVENTE

IDENTIFICAÇÃO DOS 
PERCURSOS

AR + TERRA + ÁGUA

MAPEAMENTO
PERCURSOS + 

ESPÉCIES

002
Natural Garden, Paris | Marion Dufour

003
Palette | Elodie Stephan

004
Cotter Dam Ground Plates | Screenmakers

SINALÉTICA EXTERIOR DA QUINTA 
HOTEL DO FONTELO (VISÃO MACRO)
ESTÁGIO UNUMNATURA

Fig.44 e 45
Cartazes de projeto,
1º semestre
Maria Amorim e 
Francisca Pimenta, 
2017

Definição conceptual,
tarefas e obras de
referência.

Visão macro 
(exterior) e visão 
micro (interior).

A comunhão entre 
as duas compentes 
do projeto -  uma  
comunicação 
paralela, em sintonia 
também na forma de 
apresentar. 
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O presente projeto insere-se no âmbito do estágio curricular 
Unumnatura e parte da necessidade de desenvolver um 
sistema de sinalética para os espaços interiores da Quinta Hotel 
do Fontelo, nomeadamente as unidades de alojamento (UA) 
e os espaços comuns. 

Os suportes a projetar devem exaltar o caráter não intrusivo do 
edifício, proporcionando uma adequação natural do interior ao 
espaço exterior. Para isso, propõe-se que a iconografia 
desenhada seja pensada no sentido de se tornar uma extensão 
da experiência oferecida pelo território envolvente, apelando aos 
conceitos de lugar, autenticidade, sensorialidade e ciclo temporal.

No que diz respeito às unidades de alojamento, a cada conjunto 
de quartos corresponde uma temática: flora, fauna ou frutos 
silvestres. Propõe-se o desenho de um sistema de sinalética 
funcional que deverá ser apoiado por sensações que apelem aos 

SINALÉTICA INTERIOR DA QUINTA 
HOTEL DO FONTELO (VISÃO MICRO)
ESTÁGIO UNUMNATURA

sentidos (i.e. aroma, som, imagem, vídeo). 
Esses apontamentos sensoriais devem desempenhar o 
papel de sinalética de apoio, confirmando e reforçando a 
identidade do quarto a que correspondem.

01 LUGAR

02 AUTENTICIDADE

03 SENSORIALIDADE

04 CICLO TEMPORAL

001 ADEQUAÇÃO AO ESPAÇO EXTERIOR
O hotel adequa-se ao contexto em que está inserido
002 EXTENSÃO DA EXPERIÊNCIA
Sistema de navegação funcional 
+ sensações que o reforçam

BURRATOR DISCOVERY CENTRE SMITH AND JONES DESIGN CONSULTANTS
Índices da presença de um animal

1 HOTEL CENTRAL PARK AVROKO
Recurso a materiais caraterísticos do território
Experiência sensorial (aroma) enquanto sinalética de apoio

LUXX HOTEL SILOM
Luz enquanto indicador da passagem do tempo

QUINTA HOTEL DO FONTELO

EXEMPLOS RELEVANTES
POSSÍVEIS SOLUÇÕES

ACESSO, ENTRADA E RECEÇÃO
Primeiro ponto de contacto com o ambiente do hotel, que deve ser
simbiótico com a experiência do espaço exterior e despertar no
visitante sensação de pertença

CORREDORES DE ACESSO À UNIDADE DE ALOJAMENTO (UA)
Necessidade de um sistema de sinalética funcional que permita a
identificação da unidade de alojamento correta. Essa iconografia 
deve ser apoiada por subtis experiências sensoriais que a reforcem

UNIDADE DE ALOJAMENTO 
Em função da ala em que se encontra, cada quarto deverá ser tratado
de acordo com uma temática particular (flora, fauna ou frutos silvestres)

MODELAÇÕES
DO EDIFÍCIO 
E CASOS 
PARADIGMÁTICOS 
A RESOLVER

PROJETO 2 RESULTADOS FINAIS
Sinalética identificativa da UA
Sinalética identificativa das áreas comuns
Imagem e cartaz temático para a UA
Texto para o WC da UA
Cardápio do restaurante

3 ALAS
9+9+12 QUARTOS 
TEMÁTICOS
FLORA, FAUNA 
OU FRUTOS SILVESTRES

QUINTA HOTEL DO FONTELO

486 MINA EL HOSN LAN ARCHITECTURE
Luz enquanto indicador de um ciclo temporal

SINALÉTICA COLLIDER
Espaço, luz e sombra

STREET CAMPAIGN INSPIRE.D/HANCOMM
Noção de lugar, envolvência no contexto



3.5 Proposta

Como resultado final espera-se a realização das seguintes
tarefas: o design gráfico do mapa e das brochuras de
espécies existentes e de toda a sinalética exterior.

Fig.46
Proposta

Esquema hierárquico
da sistematização de
tarefas a desenvolver.
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3.5.1 Pictogramas

Símbolos dos percursos

Conceito
Tendo como principal conceito e inspiração as marcas
utlizadas nos trilhos pelos caminhantes, os pictogramas
desenhados foram evoluindo no sentido de se tornarem
mais orgânicos e fluídos, à semelhança de todo o espírito
e cenário da quinta, através de uma linguagem manual
similar à expressão das marcas gravadas, remetendo
desde logo para este imaginário.

Desenho
Aos percursos foram atribuídos símbolos, assegurando,
desta forma, a sua fácil identificação e reconhecimento.

Os símbolos alquimistas representativos dos quatro
elementos, pelo seu grau de reconhecimento, serviram de
inspiração para o desenho dos presentes.

Fig.49
Simbologia alquímica
Constable Research, 2016

Representação dos 
elementos pela alquimia. 
Água, Ar e Terra..

Fig.50
Esboços

Alguns dos esboços 
realizados para os 
símbolos dos percursos,
preferenciando uma 
linguagem manual.

Água Ar Terra

Fig.47 e 48
Marcas de trilhos
Pinterest
Wsc, 2012

Simbologia de figuras
reconhecida e utilizada
pelos caminhantes.

Símbolos desenhados
- percursos.
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Finalizado o desenho dos símbolos optou-se pela sua
utilização, salvo exceções, sobre uma mancha regular, de
forma a contribuir para a coerência visual entre todos os
ícones desenhados.

Além disso, com o recurso à mancha, garante-se a correta 
visibilidade e legibilidade dos pictogramas, tornando-os 
visualmente mais fortes e presentes.

Água

10mm (dimensão mínima) 8mm (dimensão mínima)

Ar Terra
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Fig.51
Variação de espessura

Evolução dos ícones 
até ao resultado final.
Variação da espessura
até atingir o seu 
aperfeiçoamento.

Fig.52
Ícones finais

Símbolos dos percursos
acompanhados da
mancha e da cor 
correspondentes.



Princípio de construção
De forma a garantir uma equilibrada distribuição de peso
visual entre os ícones foi estudada qual a proporção ideal
entre o pictograma e a mancha de suporte através do
recurso a vários testes manuais.

Espessura
Visando uma ótima legibilidade, foram estudados vários
tipos de espessura, tendo-se optado pela variação da
mesma, acentuando a expressão e contraste dos ícones.

Será utilizada a técnica da fresagem sempre que haja
gravação de informação nos suportes físicos, exceto
nos suportes impressos.

As espessuras foram portanto trabalhadas no sentido de
evitar complicações ao nível da fresagem.

A nível técnico, para alcançar este resultado, a fresa terá
que percorrer todo o espaço da espessura até a preencher.

A fresa a utilizar deverá ter uma dimensão mínima que
garanta a devastação nos locais em que a espessura dos
ícones é mais reduzida.

Visualmente a proporção 2/3 cumpre os requisitos
anteriormente mencionados.

Fig.53 e 54
Relação ícone-mancha

Estudo das dimensões
mais adequadas para 
cada um dos elementos, 
atingindo a harmonia 
entre eles.

Fig.55
Esboço

Representação visual 
do funcionamento 
e seleção da fresa.

20mm 30mm
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Cor
A cada percurso foi atribuída uma cor, reforçando, 
em conjunto com os símbolos, a sua rápida identificação
e diferenciação.

As cores escolhidas assentaram em princípios de equilíbrio
visual e foram selecionadas a partir da palete de cores já
associada ao cenário e definida pelo conceito Unumnatura.

Os símbolos do ar e da terra são associados às cores
amarelo e vermelho, respetivamente, sendo que estas
remetem para a simbologia cromática já utilizada pelos
caminhantes, onde ambas as cores são predominantes.
O azul corresponde ao símbolo da água pela sua associação
direta a este elemento.

RAL 5021
Water Blue

#266E7B
C81 M37 Y39 K22

RAL 1028
Melon Yellow

#F4A900
C2 M38 Y96 K0

RAL 3011
Brown Red

#68241E
C20 M100 Y80 K40

Fig.56
Palete de cores
Lislei, 2016

Cores associadas, pelo
conceito Unumnatura, 
ao espaço da quinta.

Fig.57
Simbologia Cromática
Floema

Código de cores 
universal, associado 
aos trilhos e percusos 
pedestres com uma 
extensão inferior a 
30km - pequena rota. Água Ar Terra
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Família de ícones
O conjunto foi estudado no sentido de assegurar a coerência,
harmonia e equilíbrio visual entre todos os elementos
desenhados.

Fig.58
Pictogramas sobre a mancha

ponto de interesse - estar
ponto de interesse - contemplar
ponto de interesse - sentir
altura média
enoteca
época de floração
percurso da ar
percurso da terra
percurso da água
cultivada ou espontânea
piscina
distribuição geográfica
parque de estacionamento
recepção
localização
campo de ténis
utilidades para o Homem
áreas naturais de destaque
usos medicinais

1

2

3

4
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Os pictogramas foram ainda testados sobre fundo branco,
de forma a garantir que a espessura utilizada funcionaria
em ambos os casos e que a “força” visual se mantinha.

1

2

3

4

Fig.59
Pictogramas sobre 
fundo branco

ponto de interesse - estar
ponto de interesse - comtemplar
ponto de interesse - sentir
altura média
enoteca
época de floração
percurso da ar
percurso da terra
percurso da água
cultivada ou espontânea
piscina
distribuição geográfica
parque de estacionamento
recepção
localização
campo de ténis
utilidades para o Homem
áreas naturais de destaque
usos medicinais
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Fig.63
Pictogramas - interior
Francisca Pimenta, 2017

Exemplos de alguns 
dos pictogramas 
desenhados para uso
interior. 

Utilização
Os pictogramas são utilizados em vários suportes ao longo
do projeto - brochuras, mapa e placas.

Reflexão
O afastamento de uma linguagem industrial e massificada
revelou-se um bom ponto de partida para a obtenção de um 
carácter visual marcado pela manualidade e expressividade, 
tornando-se único.

O desenho orgânico, desenvolvido em especial para este
lugar, fez com que esta linguagem combinasse de imediato
com o espírito, valores e princípios do território.
Não faria sentido desenvolver elementos rígidos num cenário 
caracterizado pela fluidez e desordem natural.
Em suma, conseguiu-se desenhar formas que poderiam
facilmente ser identificadas no terreno, sendo abraçadas 
pelo mesmo de forma espontânea.

A aproximação visual às marcas realizadas pelos utilizadores
de trilhos, remete desde logo o hóspede para este imaginário 
da exploração e deambulação, comunicando de uma forma 
expressiva, dentro do léxico dos exploradores e amantes
da natureza.

O contraste de espessura, apesar de exigir um maior 
tempo de fresagem, permitiu também atingir um maior 
nível de expressão e aproximamento às marcas realizadas 
manualmente nos trilhos, fazendo realçar o conceito
e o imaginário visual em vez da forma.

O conjunto de pictogramas foi ainda desenhado em 
comunhão com o interior, assegurando a coerência visual 
entre os ícones em ambos os contextos, não esquecendo 
que tanto num como noutro o projeto deve ser coerente 
e viver em estreito relacionamento.

Em retrospetiva, penso que esta simbiose exterior-interior,
funcionou de forma positiva, uma vez que, em todas
as decisões que foram tomadas, se comunicou no sentido
de garantir, como diz o professor José Leite, uma “visão
planimétrica” e uma coerência visual e estrutural.
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Fig.60, 61 e 62
Comportamento dos 
pictogramas

Conjunto de suportes 
onde os pictogramas 
desenhados foram 
utilizados. 



Fig.64
Conjunto visual

Registo visual dos 
desenhos e esquemas 
realizados ao longo do 
processo.



N333

3.5.2 Sinalética Informativa e Direcional

Instalações - Placas Verticais

Contexto
Desde o início do projeto considerou-se importante perceber 
os dois contextos em que a sinalética atua: percursos (ar, 
terra, água), envolvidos no interior da zona florestal, e zonas 
de empreendimento, onde se encontram as instalações 
e infraestruturas da quinta (hotel, piscina, campo de ténis, 
etc.).

Sistema
De forma a garantir a coerência entre todos os elementos
desenhados, sobretudo a longo prazo, quando outros sejam 
incluídos, pensou-se no desenvolvimento de um sistema que 
agregasse todas as opções possíveis.

Níveis de leitura
Posto isto, foram desenhados elementos de sinalética para
ambos os contextos - automóvel e pedestre.

Num primeiro nível de leitura, em que o hóspede chega
à quinta, é confrontado com placas de sinalética verticais,
garantindo assim a visibilidade da informação à distância
e uma rápida orientação.

A altura da placa foi pensada tendo em conta a altura do
ser humano e da mesma em contexto automóvel.

Estas placas encontrar-se-ão somente na entrada.

Fig. 65
Instalações

Zonas de espaços
comunitários, junto
das infraestruturas.

Fig.66
Sistema desenhado

Conjunto de elementos 
de sinalética desenvolvidos
e a sua relação com o corpo 
humano. 

Instalações e percursos.

Projeto capítulo 3 51



Conceito
Tendo sempre em conta o valor do território neste projeto,
procurou-se inspiração junto da característica disposição
de pedras encontrada pelas paredes da quinta e também
da simbologia usada na confirmação de trilhos - mariolas -
reconhecida em todo o mundo.

Desenho
Procurou-se ainda que a estrutura fosse affordativa
através do seu desenho, sempre prezando linhas retas que
facilitem a construção. Em suma, a forma das placas,
quando prolongadas, criam um efeito de seta e direção.

Além disso, estão fixas por 2 eixos centrais que podem,
ou não, permitir a sua rotação (ver desenho técnico para
maior esclarecimento na secção anexos, pág.126).

Fig.69
Placa Vertical,
Instalações

Esboço do sistema 
usado no desenho das 
placas verticais para 
indicação de instalações
e infraestruturas.

Fig.68
Mariolas
Craig Stanfill, 2015

Conjunto de pedras,
empilhadass umas 
sobre as outras, para 
marcação de trilhos.
Elemento orientativo
para os exploradores
de trilhos.

Fig.71
Desenho das placas

Affordances visuais 
através do desenho.

Forma intuitiva do
sentido e direção.

Fig.70
Surry Hills Library

Principal referência do
presente suporte, pela
forma intuitiva como
direciona.
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Fig.67
Estrutura de pedras
Pixabay

Aspeto dos muros que
ladeiam os caminhos
da quinta. Os elementos
do território enquanto
inspiração. A estrutura
enquanto base.



Princípio de construção
Tendo em conta um sistema de fixação e suporte aprovado
pela sua durabilidade, funcionando como uma “cinta”
contra a madeira e parcialmente soterrado, desenhou-se
no sentido de atribuir a maior resistência possível aos
elementos, deixando espaço livre entre a placa e o solo.

Além disso, garantiu-se que a forma das placas não
comprometeria o desenho total quando numa situação de
desiquilíbrio direcional - retirando inclinação nas arestas
de contacto entre placas e permitindo adicionar um
número infinito de camadas.

Materiais
Pela sua natural ligação ao meio e aspeto não agressivo,
a madeira foi o material de eleição no desenvolvimento dos
suportes desenhados. Sendo este um material “amigo”,
permite, ainda que num terreno irregular, proporcionar
um considerável nível de conforto. Além disso, cumpre
com a necessária robustez e resistência.

O objetivo passa por utilizar as madeiras das espécies
invasoras da quinta, que deverão ser retiradas, reforçando
desta forma, o que está presente no território, não inserindo
elementos desconhecidos ou díspares.

Fig.73
Sistema de construção

Estrutura desenhada
no sentido de 
possibilitar a colocação 
de várias camadas 
sem provocar
desequilíbrio.

Fig.72
Sistema de fixação

Parcialmente 
soterrado, deixando 
espaço livre de 
respiro, aumentando, 
desta forma, a sua 
conservação.

O contacto com o solo
não é direto.

x
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Outros materiais, pela sua durabilidade e tendo sempre em
conta a resistência ao clima do território, foram também
apontados como possíveis soluções - 1lousa, 2metal, 3latão,
4bronze, 5pedra e 6aço córten.

A matéria prima foi portanto escolhida tendo em conta
toda a sustentabilidade, durabilidade, intemporalidade
e reduzida manutenção necessárias para os artefactos.

No que diz respeito à irregularidade e forma original da
madeira esta foi uma característica valorizada, reforçando
assim o conceito de pureza das formas e não intervindo
desnecessariamente na matéria.

O carvalho foi a madeira selecionada pela sua durabilidade,
qualidade e resistência.

1

3

2

Fig.74
Materiais indicados
Stephanie Ann Studios, 2015
Cylinder Repair
DuBronze
Anguerde, 2016
MyFreeTextures, 2011
ArchiExpo

Lista de materiais que
pelas duas características
se adaptam ao projeto.
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Fig.76
Esquema gráfico das placas

Sistema de organização da 
informação par a as placas. 

Com o intuito de reforçar e de tornar a leitura da informação
mais fluída foi definida uma posição para a colocação
dos elementos: denominação - ícone - seta.

Informação
Ao nível da informação, foi utilizada a técnica de fresagem,
tanto na madeira como em outras matérias.

De forma a garantir o equilíbrio visual da informação, foram
definidos alguns princípios de construção.

Fig.75
Esquema de placas

O uso de informação 
bilingue foi uma estratégia 
sempre presente em todos 
os suportes dada a constante 
necessidade de comunicar 
o mais universalmente 
possível.

250 mm

760 mm

180 mm

40 mm 80 mm 40 mm

151pt 156pt

25 mm 51 mm
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Foi ainda estudada a margem necessária para a leitura da
informação, garantindo a sua legibilidade e, realizados testes 
à escala real, para assegurar a sua visibilidade à distância 
prevista (para mais detalhe ver anexos, pág.126).

Um teste de fresa foi também realizado para uma noção
mais exata do aspeto final. Sendo que a medida possível
mais reduzida para teste correspondia a 3mm, teve de ser
assegurada uma espessura igual ou superior no desenho.

A altura ideal do tipo de letra corresponde a 40mm, tendo
por base a altura da primeira letra (caixa alta), como se
pode observar na página anterior.

Fig.79
Placa de teste

Teste realizado à escala
real para uma maior 
percepção do aspeto
final e da legibilidade
do texto.

Fig.77
Placa Vertical 
Instalações

Esboço do sistema de 
placas verticais para 
indicação das instalações 
e infraestruturas.

Fig.78
Teste à escala real

Tamanho à escala real de
um trecho de informação
das placas para testar 
a sua percepção à distância
e a relação entre o texto.

40 mm
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No que diz respeito ao tipo de letra foram utilizados dois
ao longo do projeto, servindo diferentes propósitos em
diferentes contextos, devendo manter-se assim.

DOSIS - fresagem

Em versão light e medium, a dosis revelou-se uma boa
opção para fins de fresagem, uma vez que, acompanha
a lógica da fresa - terminações curvas e espessura regular.
Desta forma, a escolha de um tipo de letra adequado
à técnica utilizada, assegurou o aspeto final pretendido, 
evitando complicações técnicas.

PRELO - suportes impressos

Com uma grande variedade de versões, a prelo revelou-se
um tipo de letra adequado à flexibilidade necessária para
os suportes impressos (itálico, bold, semibold, light, etc.).

Também pelo seu caráter altamente legível e neutro
contribui para uma rápida percepção da informação sem
se tornar “industrial” ou demasiado “impessoal”.

light

medium

Projeto capítulo 3 57



black

black italic
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semi bold italic

medium

medium italic

book

book italic

light
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No caso do exterior a informação poderá ter que ser
reforçada visualmente através do uso de uma cor mais
escura no interior dos caracteres.

Além disso, ambos os tipos foram desenvolvidos por
tipógrafos portugueses, reforçando assim a ideia de
valorização do território.

Fig.80
Reforço visual

A utilização de uma 
madeira com o interior 
mais escuro ou de uma 
tinta que assegure 
a legibilidade da 
informação.



Fig.81
Conjunto visual

Registo visual dos 
desenhos e esquemas 
realizados ao longo 
do processo.



Fig.82
Conjunto gráfico

Arranjo visual de imagens
ilustrativas do resultado 
final pretendido.
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Reflexão 
Em retrospetiva, pensar nos elementos de sinalética como
um todo, definindo um sistema, contribuiu para que não se
perdesse a visão planimétrica que leva à coerência entre
todos eles. Assim sendo, não se criam elementos individuais
mas um conjunto que vive em harmonia, garantindo
o mesmo a longo prazo.

Além disso, a inspiração junto das características presentes
no território torna os elementos desenhados mais 
“autênticos”, conseguindo identificar-se neles o contexto
e território envolventes.

Ao nível do desenho, formas mais orgânicas e irregulares
valorizaram-se desde o início, contudo, seguiu-se também
uma lógica de simplificação estrutural, que garante
a coerência intemporal do sistema. Optou-se, por isso, pela 
exploração de planos e linhas retas, que no entender do 
professor e arquiteto José Leite, foi uma forma de não
complicar o que pode ser simples.

Assim, mantêm-se nos elementos alguma irregularidade
própria da madeira mas de uma forma “controlada”, em
contraste com os planos retos e geométricos, bem como
acontece na natureza.

Em suma, ter em conta todas as características do território,
como é o caso do clima ou do terreno, revelaram-se
importantes na tomada de decisões.

Adicionalmente, as soluções neutras e isentas de grande
sensibilidade, contribuíram para que a verdadeira experiência
estivesse no cenário natural e na exploração sensorial.
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3.5.2 Sinalética Informativa e Direcional

Instalações - Placas Horizontais

Níveis de leitura
Num segundo nível de leitura, destinado já à deambulação
do hóspede a pé, os elementos de sinalética encontram-se
ao nível do chão, tornando a navegação naturalmente mais
intuitiva e eficaz.

Conceito
Seguindo a lógica da envolvência no espaço através de
elementos que se fundem com o seu contexto, optou-se por 
desenvolver soluções ao nível térreo, funcionando como uma 
bússola no pavimento que nos orienta nas direções de forma 
“natural” e affordativa.

Os pontos cardeais estão também presentes de forma
a que o hóspede possa rapidamente identificar as possíveis
direções a tomar e mais facilmente situar o território.

Fig.83 e 84
Placa horizontal

Esboço do comportamento
das placas em relação ao 
seu contexto.
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Fig.86
Funcionamento

O contexto circundante
representado em forma 
de mapa na placa, 
apontando nos reais 
sentidos dos espaços.

Fig.85
Esboço do sistema

As setas representam
a direção dos locais
referenciados, sendo
que estes se encontram
nesse exato sentido.

Desenho
As placas horizontais são desenhadas com o intuito de se
envolverem com as pedras do terreno, criando sobre elas
uma nova camada de informação. O local em que estão
colocadas deverá ser representado em forma de “mapa”
na própria placa.

Localização
A sua colocação deverá estar no exato sentido e nas exatas 
direções dos locais referenciados. Desta forma, a navegação 
será naturalmente imediata.

Além disso, as placas encontrar-se-ão em pontos que 
possam gerar maior dúvida, por exemplo, no caso de existir 
mais que um caminho.



Fig.87
Maquete digital

Maquete representativa
do aspeto e resultado
pretendidos. A simbiose
dos elementos e planos.

A representação do
contexto envolvente
no suporte.

Estratégia comunicativa
para a valorização da
caminhada, incitando
à deslocação a pé.
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Princípio de construção
As placas deverão substituir ou serem colocadas sobre
um conjunto de pedras que se adeque.

A sua construção visual dependerá do local em que for
colocada, devendo ser o espelho do seu contexto.

A técnica a utilizar será, bem como nos restantes elementos,
a fresagem, atribuindo-lhe relevo e profundidade,
facilitando a leitura.

Materiais
Ao contrário das restantes, e por se 
encontrarem envolvidas no solo, estas 
placas estarão expostas à passagem 
dos peões e veículos de uma forma 
mais acentuada. 

Como tal, apontaram-se o aço córten 
ou, mais económico, o metal, como 
potenciais matérias primas, garantindo, 
a longo prazo, a leitura e durabilidade 
da informação.
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Informação
Além da informação gráfica, composta sobretudo pelo 
desenho e mapeamento visual do contexto circunscrito, 
as placas incluirão também informação escrita - indicação 
das infraestruturas envolventes.

Esta informação deverá ser desenvolvida com o tipo de letra 
DOSIS, uma vez que, também aqui será fresada, atribuindo 
aos elementos gráficos um caráter curvilíneo e orgânico.

Deverá ainda assegurar-se a correta leitura da informação, 
definindo-se uma área de segurança.

Fig.88
Esboço da informação

A denominação das 
instalações deverá estar
posicionada na direção real 
da mesma, funcionando
como uma bússola inserida 
no chão.
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Fig.89
Registo visual

Conjunto de esboços 
realizados durante 
o processo.
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Reflexão
Tendo em conta o conceito de envolvência no espaço,
pareceu-me uma boa solução esta exploração dos planos,
da bidimensionalidade, enquanto elemento não intrusivo 
mas cumpridor no seu papel orientativo.

Em relação ao desenho do mapa, percebo agora, que este
deveria acompanhar a lógica da restante linguagem gráfica
- variando a sua espessura, como no caso dos pictogramas,
assumindo traços expressivos e fluídos.

A colocação do layer de informação envolvido no solo 
penso ser uma estratégia positiva no que toca ao incentivo 
da caminhada, promovendo a deslocação a pé - um dos 
objetivos mais acarinhados pelo conceito da quinta.

A transferência da realidade envolvente para um desenho
embutido na placa pode também contribuir para esta ideia 
de exploração do terreno através da visualização gráfica dos 
elementos, que funcionará ancorada ao mapa desenvolvido 
da quinta e dos seus percursos.



abcdefghijklmnopqrstuvwx

.,;;-+*´~^ª`º«»’?=}])[({/&%$#”£@!|

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
yz

0123456789
\

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Projeto capítulo 370
N333

3.5.2 Sinalética Informativa e Direcional

Instalações - Placas Complementares

Conceito
Assente nos conceitos anteriores e valorizando 
as estruturas já existentes na quinta, desenvolveu-se um 
conjunto de placas que suporta e apoia as placas horizontais 
na sua função orientativa.

Desenho
À semelhança das placas horizontais, 
as placas complementares 
encontram-se também envolvidas 
com todo o terreno e estruturas 
existentes.

Estas placas deverão substituir/serem 
colocadas sobre os elementos do 
terreno (pedras) de uma forma 
integrada e não intrusiva.

Informação
Ao contrário das placas horizontais, 
estas conterão apenas a denominação 
da instalação e a seta direcional.

Bem como nos restantes suportes, 
a leitura e visibilidade da informação 
deve ser assegurada, devendo, para
tal, ser testada.

O tipo de letra DOSIS será utilizado 
na fresagem.

Fig.90 e 91
Placas complementares

Desenho e colocação das 
placas de forma integrada
 nas estruturas já existentes.
Elementos de apoio.



 

Materiais
Pelas suas características de elevada durabilidade e pouco
desgaste, o metal e o aço cortén foram, à semelhança das
placas horizontais, os materiais apontados para a solução.
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Fig.92
Maquete digital

Simbiose das placas com
as pedras que ladeiam 
os caminhos da quinta.

A comunhão dos
suportes com o meio.
Placas de suporte e apoio
às placas horizontais.

Materiais adequados 
ao contexto e ao clima 
do território.

Fig.93 e 94 
Maquete digital

Envolvimento no solo.
Substituição/colocação
da informação sobre 
as pedras da calçada 
- fortes características 
presentes na quinta.

A navegação natural,
intuitiva, através da
exploração espacial dos
elementos, colocando-os
sob uma perspetiva
térrea, orientados no real
sentido e direção em que
se encontram.

A cor enquanto elemento
de destaque e contraste,
associada à simbologia
cromática usada pelos
utilizadores de trilhos.



Fig.95
Conjunto gráfico

Conjunto de maquetes 
ilustrativas do resultado 
final pretendido. 
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Reflexão
No geral, apesar do contraste entre a verticalidade 
e a horizontalidade dos suportes desenhados, o conceito 
manteve-se: desenvolver artefactos que se envolvessem 
com o contexto de uma forma não impositiva, assegurando 
sempre a visibilidade e legibilidade da mensagem.

Tendo também em conta os diferentes contextos e níveis
de leitura, desenhou-se no sentido dos suportes se
adaptarem naturalmente à função a que se destinam - no 
caso da verticalidade garante-se a visibilidade à distância, 
garantindo a legibilidade da informação. Por outro lado, no 
caso da horizontalidade, a informação encontra-se próxima 
e direciona o hóspede para as imediações, reforçando 
o conceito da deslocação a pé.

A seleção dos materiais acompanhou a lógica de utilizar
matérias que se adaptassem às características do território
e contexto envolvente. O objetivo ideal seria valorizar
os recursos do local, usando, para tal, materiais que se 
relacionem e identifiquem com o município de Vouzela.

Em retrospetiva, considero que as soluções desenhadas
para o exterior deram seguimento à filosofia que
acompanhou o desenvolvimento da estrutura hoteleira, 
tornando-os diferentes partes de um todo comum.

A simplificação estrutural foi também uma constante do
ponto de vista técnico, aspeto que se estendeu a todos
os elementos do projeto.

A utilização de linhas e cortes retos, ainda que mantendo
alguma irregularidade própria da matéria, bem como de
técnicas já consideradas eficazes, contribuiu para
a coerência do sistema e para a intemporalidade dos
suportes desenvolvidos.
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Fig.98

A orientação vertical
enquanto elemento de
visibilidade num cenário
de grande complexidade.
Exploração de cortes
e transparências que
atribuem protagonismo
ao cenário natural.

Abordagem mais intrusiva
que o desejado.
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3.5.2 Sinalética Informativa e Direcional

Percursos - Placas Verticais

Contexto
As placas verticais dos percursos encontram-se somente
ao longo dos mesmos, pontualmente. Exercendo um papel
orientativo, atuam também enquanto elemento de 
confirmação do percurso em questão.

Esboços
Várias soluções foram desenhadas, ancoradas por um ou
outro conceito.

Fig.96 e 97

O banco enquanto elemento 
de descanso/reflexão, além de 
suporte de informação.

Exploração da colocação da 
camada de informação sobre 
o banco. Exploração de formas
possíveis de leitura.

As formas curvas complicam 
e encarecem a produção sem 
necessidade maior.

x

x
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Desenho
Acompanhando a lógica da visibilidade em cenários tão
complexos, optou-se por desenvolver as placas dos
percursos no sentido vertical, mas sempre de uma forma
não intrusiva - guia mas não distrai.

Fig.99, 100 e 101

Soluções mais integradas,
envolvidas no terreno, nos
elementos do território,
contrariando a fragilidade
da solução anterior.

A visibilidade da informação
pode ficar comprometida
e, consequentemente,
a orientação.

x

Fig.102
Esboço - placas para
os percursos

A verticalidade enquanto
garantia de visibilidade
num cenário complexo.
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Fixação
Bem como as placas verticais das 
instalações, as placas dos percursos 
possuem um sistema de fixação ao solo
através do metal, que não sofre grande 
alteração.

Através da ajuda de uma cinta 
aparafusada, mantendo a madeira em 
perfeitas condições ao longo do tempo, 
o contato da mesma com o solo não 
é direto. Apenas as “pernas” de metal 
fazem essa ligação, estando 
parcialmente soterradas.

Existe portanto um espaço livre, de 
respiro, entre a madeira e o solo, 
garantindo a conservação das placas.

Fig.103 e 104
Esboços

Ênfase sobre a téncica
de suporte e fixação,
parcialmente soterrada.

O desenho foi evoluindo no sentido de se tornar 
estruturalmente mais descomplicado e de se obter uma 
produção mais eficiente, valorizando as linhas retas, sem 
comprometer o conceito inicial.

As suas dimensões foram ainda estudadas tendo sempre
em conta a relação com o ser humano, de forma a tornar
toda a experiência agradável. (Para mais informação ver
desenho técnico na secção anexos, pág.126).



Fig.105 e 106
Maquetes digitais

Aspeto próximo ao que
se pretende obter.

Materiais
Tendo em conta as características já 
anteriormente mencionadas, e sempre 
prezando a durabilidade das soluções, 
os materiais selecionados foram 
o metal no que diz respeito à fixação, 
permitindo-o estar soterrado sem 
se degradar, a madeira para o corpo 
da placa e o latão oxidado para 
a gravação do mapa.

O latão oxidado 
adequa-se ao suporte 
pela possibilidade de ser 
fresado, sendo também
resistente às condições 
meteorológicas que se
possam abater sobre
a quinta.

Tendo um aspeto 
amigável, a madeira 
envolve-se de uma 
forma “natural” com 
o cenário envolvente.

Para produção dos 
suportes, pretende-se 
a utilização da madeira 
das espécies invasoras 
da quinta, que terão, 
necessariamente, 
de ser abatidas. 

O metal faz a ligação 
ao solo, fixando a placa 
de forma segura, sem 
que haja degradação.

Projeto capítulo 3 77



P aç os de 
V ilhari

N333

Campo de ténis
tennis court

Piscina
swimming pool

Estacionamento

Hotel
hotel

Pontos de interesse
points of interest

Percurso Ar
air trail

Percurso Terra

Percurso Água
water trail

gues

Vouzela

Entrada
entrance

Quintela

Quintela

50m

Saída pedestre
pedestrian  exit

Saída pedestre
pedestrian  exit

M
12

96

N

S

O E

Projeto capítulo 378

Informação
Às placas foram associados os símbolos dos percursos
correspondentes, em conjunto com a cor que lhes foi 
atribuída, de forma a identificar e reconhecer em qual deles
o hóspede se encontra.

As placas contêm ainda o mapa da quinta e de todos 
os percursos de forma a, pontualmente, orientar 
os hóspedes na sua visita.

Toda a informação a comunicar será fresada em DOSIS.

Localização
As placas deverão estar situadas sobretudo junto 
de zonas que possam gerar maior dúvida, como no caso 
de cruzamento de trilhos, garantindo assim a correta
orientação pelos mesmos.

Fig.107 e 108
Maquete digital

Aspeto próximo ao que se 
pretende obter. Foco sobre 
o mapa orientativo, permitindo 
ao hóspede situar-se. 

Colocação do símbolo do 
percurso no corpo da placa 
vertical, percepcionando-o
à distância.

Elementos de orientação
e confirmação.
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Fig.109
Registo visual

Conjunto de esboços 
desenvolvidos ao 
longo do processo.
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Fig.110
Conjunto gráfico

Conjunto de modelações 
ilustrativas do resultado 
final pretendido.



Projeto capítulo 3 81

Reflexão
Todos os aspetos técnicos referidos são relevantes, tendo 
em conta o terreno, a sua irregularidade e as suas 
características. Mesmo o clima, ou possíveis consequências 
do mesmo, foram tidas em conta, por se revelarem cruciais
ao desenvolvimento de um projeto de sucesso.

Também neste caso percebo que será necessário estudar
melhor a percepção visual, as dimensões e legibilidade de
toda a informação. Além disso perceber as margens de
segurança e de leitura do mapa.

As dimensões humanas também são cruciais no que toca
à sua relação com os suportes, não criando com o desenho
qualquer entrave ou complicação.
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Projeto capítulo 382

3.5.2 Sinalética Informativa e Direcional

Percursos - Placas das espécies

Contexto e localização
As placas das espécies encontram-se junto das mesmas,
contendo informação relevante e curiosidades.
As espécies representadas serão as mais emblemáticas.

Esboços
Ao contrário das anteriores soluções, as placas das espécies 
não possuem um grau de desenvolvimento tão avançado. 
Contudo, o princípio mantém-se: linhas, ângulos e cortes 
retos, numa tentativa sempre presente de simplificação 
estrutural.

Esboços foram desenvolvidos, tendo em conta medidas que 
se adaptam ao suporte em causa.

Fig.111
Esboços das placas

Esboço de uma possível 
solução paras as placas,
onde são exploradas as
suas dimensões e formas.
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Reflexão
No que diz respeito às placas das espécies, e uma vez que
não se encontram tão trabalhadas quanto as restantes,
resta continuar o seu desenvolvimento assente no princípio
inicial de simplificar a sua estrutura - cortes retos facilitam 
e aceleram a produção.

Ao nível dos materiais deverá acompanhar as premissas
anteriores - resistência e durabilidade.

Penso ainda que além da informação sobre as espécies, 
as placas deveriam conter curiosidades, usos medicinais
ou até uma breve história sobre a espécie e a sua chegada
à quinta, bem como aconteceria na brochura das espécies.
Desta forma, além de informar o hóspede cria-se um laço
simbólico, que o fará relembrar esta informação e associá-la 
ao espaço da quinta.
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3.5.3 Equipamentos

Percursos - Bancos

Contexto e localização
Os bancos são elementos desenhados não só com esse
intuito, mas atuando também enquanto suportes de
informação, comunicação e orientação.

A sua presença concentra-se em plena zona florestal,
ao longo dos percursos, sobretudo junto de locais e pontos
de interesse.

Conceito
Desde o início que soluções não intrusivas e integradas
foram valorizadas. Posto isto, o banco enquanto solução
funciona não só enquanto suporte comunicativo mas
torna-se um elemento apreciado durante uma caminhada,
proporcionando apenas momentos de pausa e descanso
àqueles que não estejam interessados na informação.

Em suma, o banco é um elemento natural neste contexto,
amigável e bem-vindo, que não é desconcertante neste
cenário, integrando-se de uma forma positiva, apenas por
si só. A camada de informação atua portanto de uma forma
discreta mas presente para quem a procura.

Fig.112
Esboço

Esboço final do banco.
Definição das medidas,
entre outros aspetos.



Fig.115

Valorização da irregularidade
própria da matéria, deixando 
a forma pouco alterada.

A ligação entre o suporte
e o terreno.

Fig.116

Sistema de fixação invisível, 
parcialmente soterrado, 
parecendo com que o banco 
esteja suspenso no ar.
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Fig.113
Esboço

Um dos esboços
desenvolvidos para
o banco.

Níveis de leitura
Com o intuito de comunicar em proximidade com o hóspede,
estreitando a relação entre ele e o ambiente natural,
optou-se por uma abordagem horizontal, integrada no
tampo do banco.

Esboços
Ao longo do processo várias soluções foram desenhadas,
apresentadas e alteradas devido ás suas fragilidades.

Comprometimento da
informação se alguém
estiver sentado sobre
o banco ou se a sujidade
cobrir o texto no solo.

Degradação rápida da
informação.

x

Fragilidade da chapa metálica 
informativa, dependendo da 
altura do banco e do terreno 
para ser estável.

Rápida degradação pelo 
contacto direto com o solo.

x

Degradação mais 
rápida da madeira 
e, consequentemente,
do banco.

x

Fig.114

Exploração tridimensional 
do mapa através da sua 
representação visual,
apontando nas direções 
exatas dos percursos.

2 dimensões - informativa
através do mapa e poética
através do texto.

Exploração de dois níveis de 
leitura - no banco e ao nível 
do solo.
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Fig.118
Desenho técnico

Melhor compreensão 
das medidas e dimensões 
do suporte.

Zonas de informação

mapa + ID do percurso

Desenho
À semelhança das placas horizontais, também aqui as placas 
devem estar posicionadas no real sentido das direções, 
explorando o conceito da orientação enquanto affordance 
imediata do sentido a tomar. Estas contêm também o mapa 
da quinta e dos percursos, sendo que a sua colocação deve 
ser feita à posteriori, assegurando a correta direção.

O comprimento dos bancos foi definido tendo em conta
a medida de uma pessoa deitada com alguma margem ao seu 
redor (2400mm). A altura é ligeiramente inferior à dos bancos 
e cadeiras convencionais (450mm). Desta forma, enfatiza-se 
e reforça-se o conceito de envolvência no espaço, fazendo 
com que o hóspede se sinta mais próximo do terreno e mais 
envolvido pelo espetáculo natural que se desenrola ao redor.

A irregularidade e originalidade das formas foi também
valorizada, ainda que de uma forma “controlada”, reforçando
assim o que é do local, no seu estado natural.

Fig.117

Maior durabilidade do mapa 
estando na parte superior 
do banco.

Orientação e navegação
mais intuitiva, posicionando
o mapa orientado para
o exato sentido daquilo
que aponta.

Placa já inserida 
no banco, impedindo 
a sua colocação 
aquando da sua 
montagem.

Forma demasiado
irregular e pesada.

x
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Fig.120
Desenho técnico

Esquema do suporte 
e da fixação ao solo.

Melhor percepção das 
dimensões do ponto de vista 
lateral.

Fig.121
Maquete digital

Montagem realizada
para melhor perceção
da forma e dimensões
do suporte.

Fig.119
Desenho técnico

Pormenor retirado 
do desenho técnico 
do banco. Definição 
da altura.

Fixação   
A fixação dos bancos ao solo deve ser realizada através 
de elementos metálicos colocados na parte inferior das 
“pernas”, garantindo assim a conservação da madeira
e deixando um espaço livre entre o suporte e o terreno. 
(Para maior elucidação ver a secção anexos, pág.126).

Materiais  
O material de eleição para os bancos foi a madeira,
à semelhança dos restantes suportes, em contraste com
o metal que se encontra na placa do mapa e na fixação.
O mapa deverá ser inscrito na placa através de fresagem.

320

30

100

Informação  
Como referido, os bancos serão também 
orientativos, contendo um mapa da quinta
e dos percursos. Deverá ser garantida 
a leitura e legibilidade da informação, 
definindo margens de segurança 
e realizando testes à semelhança das 
placas verticais para as instalações.

Ao nível da fresagem deve assegurar-se 
a espessura mínima necessária, o tipo de
letra DOSIS e manter-se a cor enquanto 
elemento de grande importância.





Fig.122, 123 e 124
Registo visual

Registo visual dos 
esboços e maquetes
visuais do resultado.
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Reflexão
Em retrospetiva, considero que, optar pelo banco enquanto
suporte de comunicação, funcionou bastante bem, uma vez
que este elemento se enquadra perfeitamente no âmbito
das caminhadas e da exploração na natureza. Desta forma,
conseguiu-se desenvolver um elemento que é bem-vindo
apenas pelo que representa - pausa, descanso e reflexão.

Além disso, e tendo em conta o objetivo de proporcionar um 
significativo encontro com a natureza local, este elemento 
foi crucial no que toca à exploração sensorial, permitindo que 
o hóspede se sente e ouça, veja e repare, naquilo que de 
outra forma dificilmente conseguiria.

Penso também que a utilização da madeira das espécies
invasoras para o desenvolvimento dos suportes é uma boa
forma de aproveitar o que terá de ser retirado da quinta,
atribuindo-lhes uma melhor finalidade.

No que diz respeito à sua atuação, considero ser importante
a realização de testes no local, de forma a melhor avaliar
a relação dos suportes com o contexto e resolver eventuais
fragilidades ou constragimentos.



3.5.4 Design gráfico

Mapa

Contexto
Desenvolvido para ser utilizado frequentemente e em pleno 
momento de exploração, o mapa tem como principal objetivo 
ser uma ferramenta de uso fácil e rápido, que oriente 
o hóspede tanto no interior, como no exterior da quinta, 
forneçendo-lhe ainda alguma informação relevante.

Conceito
Assente no princípio de simplificação estrutural, 
desenhou-se no sentido de hierarquizar a informação 
de forma a facilitar a dobragem e a leitura da mesma.

Projeto capítulo 392

Fig.125 e 126
Perspetiva macro 

sobre o espaço da quinta.

Introdução visual ao espaço. 
Vista aérea da quinta e do 

município de Vouzela.

A imagem enquanto
elemento de apresentação 

do território.
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Além disso, pretendeu-se que o mapa 
fosse, do ponto de vista da experiência, 
mais enriquecedor, explorando 
sensorialmente através de imagens 
e imergindo de uma perspetiva macro 
para uma perspetiva micro, tal como 
acontece na natureza.
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Fig.127 e 128
Plantas topográficas
Lislei, 2016

Registo fotográfico 
das plantas fornecidas 
pelo professor José 
Leite que serviram de 
base para a construção 
visual do mapa 
desenvolvido.

Fig.129
Revestimento plástico

Comportamento da
matéria em casos de
humidade. Pensado 
tendo em conta o clima
frequente da região.

Desenho
O mapa foi desenhado assente num sistema hierárquico 
da informação, partindo de uma visão geral do contexto 
para uma visão particular da quinta.

A composição gráfica foi estrategicamente pensada no 
sentido de não induzir em erro, garantindo sempre uma 
correta dobragem.

Materiais
Desenvolvido em papel e plasticizado com revestimento 
matte, o mapa poderá encontrar-se exposto a condições 
climatéricas adversas sem que se degrade. Desta forma, 
adapta-se ao clima, permitindo a sua utilização mesmo 
em condições mais húmidas. Além disso, o revestimento 
contribui para um aumento da sua durabilidade.

A representação visual do mapa foi desenvolvida a partir de 
uma planta topográfica já existente, fornecida pelo professor 
José Leite.



Informação
A informação foi cuidadosamente trabalhada no sentido 
de, não só orientar o hóspede pela quinta, como também 
incentivar à exploração do seu contexto, destacando alguns 
dos pontos verdes mais emblemáticos do município, bem 
como do património histórico e cultural, fornecendo-lhe 
a informação necessária para o deslocamento.

O tipo de letra utilizado foi a PRELO, pela sua versatilidade
e legibilidade, sendo que todo o grafismo acompanha 
os princípios anteriormente descritos.

Projeto capítulo 394

Fig.130 e 131
Áreas verdes 
de destaque 
no município

Dar a conhecer
todo o território
natural ao invés
de focar apenas
a quinta. 

Fig.132
Uso do bilingue

O uso do bilingue
enquanto meio
de comunicação
universal.



Fig.133
Conjunto gráfico

Fotografias da 
maquete realizada, 
ilustrando o resultado 
pretendido.



Fig.134 e 135
Mapa 

Fotografia e composição
gráfica da maquete 
realizada.
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Fig.136 e 137
Registo visual

Resultado final do 
exterior da maquete 
e conjunto de esboços 
desenvolvidos durante 
todo o processo. 



Fig.138 e 139
Conjunto gráfico

Resultado final da 
maquete. Foco sobre 
vários pormenores 
do mapa.





Reflexão
Tendo em conta a importância da natureza neste projeto, 
bem como a sua preservação, o tipo de papel utilizado 
não foi descurado, contudo, na maquete desenvolvida, 
o papel utilizado foi um papel normal, com uma gramagem 
suficentemente resistente para o seu uso e contexto. Assim 
sendo, considero que esta é uma questão pertinente e que 
deveria continuar a ser explorada, encontrando um papel 
que tenha o menor impacto possível.

Em relação à composição gráfica penso que a lógica de
hierarquização funcionou bem, partindo de uma perspetiva
geral para um afunilamento da informação, bem como
acontece ao longo da estadia na quinta: assimila-se todo
um lugar para de seguida se embrenhar nos percursos,
observando e vivenciando as mais variadas sensações.

A inclusão dos pontos verdes mais emblemáticos do 
município penso ter sido uma boa estratégia na promoção
de todo o território, mas também da quinta, reforçando,
desta foma, a sua preocupação com a preservação 
e sustentabilidade ambiental.

A preocupação com o desenvolvimento do mapa e das
brochuras enquanto elementos próximos e em estreita
relação contribuiu para a coerência visual de ambos.

Projeto capítulo 3102
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3.5.4 Design gráfico

Brochuras

Contexto
Á semelhança da sinalética, também aqui foi desenvolvido
um sistema que garante a coerência entre os elementos.
Desta forma, apoiou-se no conceito de coleção mais do que 
num único suporte.

No que diz respeito às brochuras, estas foram desenvolvidas 
com o intuito de prolongar a sua ação - exterior aos limites da 
quinta. Mais do que a sua consulta durante a exploração dos 
percursos, pretende-se que este seja um suporte completo 
e rigoroso do ponto de vista científico, que possa mais tarde 
vir a acompanhar o hóspede, quando necessário.

Conceito
Assente em princípios de fácil e rápido manuseamento no
terreno, optou-se por desenhar as brochuras em sistema
de harmónio, permitindo ao utilizador obter rapidamente
uma visão geral de todas as espécies ou apenas daquelas
que desejar, selecionando para isso as páginas em questão.

Além disso, este sistema enquadra-se perfeitamente no 
espírito de descoberta, onde ao desdobrar de cada página se 
vai percorrendo todo o percurso até à sua leitura completa 
- a descoberta de todo o património natural presente.

Fig.140 e 141 
Sistema e Resultado

Layout definido para 
as brochuras.

Fig.142
Esboço

Esboço do sistema em
harmónio.

Estudo da dobragem
enquanto facilitadora
da leitura e do uso.



Desenho
Como referido, o sistema de harmónio permite uma rápida
leitura e um fácil manuseamento do suporte, característica
importante em contexto de exploração.

Cada brochura está dividida em duas partes - frente e verso. 
Questões científicas são abordadas na frente, enquanto que 
questões geográficas e usos da matéria são abordados no 
seu verso.

Projeto capítulo 3104

Fig.143
Parte frontal

Onde são abordadas
questões relacionadas
com a botânica, com
a anatomia da espécie
e com as suas principais
características.

Fig.144
Verso

Parte traseira onde
se aborda a questão

da distribuição
geográfica e dos

principais usos das
espécies referidas.
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Informação
Sempre visando a simplificação estrutural, 
desenhou-se um layout desprovido de
elementos acessórios, contendo apenas 
o necessário, não distraindo da informação.

As espécies encontram-se divididas por 
famílias e também aqui a cor tem um papel 
crucial na diferenciação e identificação 
das mesmas.

Os pictogramas desenhados atuam 
enquanto elementos visuais importantes 
na compreensão da informação escrita - 
legenda. A PRELO foi o tipo utilizado.

Fig.148 e 149
Elementos gráficos

As famílias de espécies
estão identificadas por
cores no topo da página.
Estas encontram-se junto 
à margem para que sejam
desde logo percecionadas. 

Os pictogramas são parte 
da legenda, auxiliando na
compreensão visual da
informação escrita.

Fig.145, 146 e 147
Categorização/Identificação 
das famílias de espécies. 
Relação homem-espécie. 

As brochuras dividem-se em 
4 categorias: Árvores, Animais, 
Flores e Arbustos. 

A cor constitui o elemento de 
diferenciação. 

Poderá dar-se continuidade
à coleção, assente no sistema 
base, aquando da introdução 
de novas espécies/categorias.



Fig.150 e 151
Conjunto visual

Esboços desenvolvidos 
para a preparação da 
maquete e posteriores 
fotografias à mesma.





Fig.152
Conjunto gráfico

Fotografias retiradas 
às brochuras. Foco 
sobre diferentes planos 
e pormenores.



Reflexão
Reforçando o conceito de território, penso que as brochuras
também poderiam conter algumas histórias ou curiosidades
sobre as espécies e a sua relação com a quinta: como se deu 
a sua chegada ao local ou a razão pela qual se trata de uma 
espécie emblemática, por exemplo.

Para um trabalho rigoroso do ponto de vista científico, 
considero fundamental uma confirmação profissional prévia 
das espécies da quinta, garantindo, desta forma, a fiabilidade 
da informação.

Percebo também a importância de ter recorrido a fontes 
fidedignas para a colocação das espécies nas maquetes
desenvolvidas, nomeadamente de um catálogo de árvores 
fornecido pelo professor José Leite, intitulado “Fichas de 
Árvores Do Nosso País”, de Ana Cristina Carvalho, Helena 
Amélia S. Pinto e  Paulo Godinho e do livro “Património 
Natural – Árvores e Florestas do Concelho de Vouzela”, 
editado pela câmara municipal de Vouzela e desenvolvido 
através do trabalho do biólogo Paulo Pereira, com fotografias 
de João Cosme, em 2013.

Considero ainda, que à semelhança da anterior fonte 
de informação, as imagens e ilustrações utilizadas, seriam 
valorizadas se retiradas da mesma base de dados, fiável do 
ponto de vista científco, situação que não se verificou pela 
dificuldade encontrada em obter todas as espécies 
necessárias numa mesma plataforma gratuita.

Projeto capítulo 3 109
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Projeto capítulo 3110

3.5.4 Design gráfico

Herbário

Contexto
Com o intuito de proporcionar uma experiência positiva
e significativa ao hóspede, pensou-se no desenvolvimento
de um mini herbário, suporte que permite a organização de
várias amostras de folhas.

À semelhança das placas das espécies, e sendo este um
elemento extra ao projeto, o seu grau de desenvolvimento
encontra-se ainda numa fase conceptual.

Conceito
Através do herbário o hóspede é incentivado a procurar
e identificar várias espécies, podendo depois recolher 
e guardar algumas amostras de forma organizada. Assim 
sendo, desenvolve-se uma ligação mais significativa, e até 
emcocional, com o meio natural e com a própria quinta.

Este elemento deixa por isso de ser uma mera fonte de
conhecimento para ocupar um lugar mais pessoal.
A lembrança de um espaço e de uma experiência, mediadas
por elementos físicos do território.

Aqui, a exploração sensorial é intensificada e de imediato 
são despertadas recordações, memórias e sensações 
experienciadas na quinta.

Fig.153 e 154
Esboços

Esboço das bolsas de
papel para a colocação
das folhas.

Esquiços realizados
durante o processo.
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Fig.155
Sistema de harmónio

Esboço do desenho 
geral expectável para 
o mini herbário.

Fig.156 e 157
Materiais apontados
Lislei, 2016
Ateliê Millú, 2015

Comportamento
e aspeto do papel 
encerado e do
linho enquanto dois
possíveis materiais.

Desenho
À semelhança da brochura, também o herbário se desenhou
em sistema de harmónio, sendo que ambos coabitam
de forma bastante próxima.

No entanto, o herbário será constituído por várias “bolsas”,
agregadas entre si, onde se poderá guardar, de forma
organizada, as várias amostras de folhas.

A ordem das espécies será a mesma nos dois suportes,
permitindo, desta forma, colocá-los um acima do outro
e obter uma visualização física da espécie que está a ser
descrita na brochura.

Materiais 
Ao nível dos materiais procurou-se uma 
matéria eficaz na preservação das folhas 
e que, ao mesmo tempo, permitisse 
visualizar as amostras sem as retirar das 
bolsas. Posto isto, apontou-se o “waxed 
paper” ou, em português, papel manteiga/
papel encerado, como possível solução.

No que diz respeito à encadernação
pensou-se em cozer as bolsas umas 
às outras, criando o efeito de harmónio 
quando dobradas.

De forma a valorizar o território, surge 
o linho enquanto opção, sendo associado 
à tradição de Vouzela por ser outrora uma 
das formas de subsistência do povo 
vouzelense. Pretende-se portanto usar 
matérias que representem o município.
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Informação
Também no herbário as espécies se encontram divididas 
por famílias, onde a cor tem um importante papel na sua 
identificação e diferenciação.

Além disso, dada a mesma ordem das espécies, a ligação
entre a brochura e o herbário ocorre da seguinte forma:

Fig.158
Herbário

Pormenor das famílias
de espécies, onde a cor
tem um papel crucial na
sua diferenciação.

Fig.159 e 160
Relação entre os suportes

Comportamento e ligação
dos dois suportes. 
Estratégia que garante 
a mesma organização das
espécies, permitindo uma
rápida comparação.

herbário

brochura

No que diz respeito à informação 
impressa, estarão identificadas, nas 
bolsas, as famílias e a denominação das 
espécies, garantindo assim a correta 
organização das amostras.

Apesar disso, não se pretende afastar 
o hóspede da personalização deste 
suporte, podendo ele anotar, com a sua 
própria caligrafia, o que bem desejar, 
tornando-se o “construtor” deste 
“memorial sensorial”.

Toda a informação escrita deverá ser 
apresentada com o tipo de letra PRELO.
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Reflexão
Em suma, penso que também aqui, o tipo de papel utilizado
é uma escolha importante, devendo sempre manter
presentes os princípios de sustentabilidade e de menor
causador de impacto ambiental possível. Será portanto
fundamental perceber se o papel sugerido cumpre com
esse objetivo.

Ainda em relação ao papel, penso que, de forma a assegurar
a resistência e durabilidade do herbário, deveria perceber-se 
se a solução apontada é frágil e, no caso de o ser, quais 
as possíveis técnicas a utilizar para diminuir o seu desgaste.

Além disso, percebo que a encadernação cozida pode vir 
a revelar-se um processo moroso e dispendioso, devendo
por isso procurar-se uma forma rápida e eficaz de produzir
este acabamento, explorando diferentes técnicas 
e balançando os prós e contras das mesmas, ou propor 
uma nova solução.

Tudo isto deverá ser refletido tendo em conta as premissas
e conceitos que abarcaram este projeto desde o início.
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3.5.4 Design gráfico

Kit

Contexto
Dada a necessidade de consultar o mapa, as brochuras, 
ou mesmo o herbário durante a exploração dos trilhos, 
pensou-se num suporte que permitisse, de forma cómoda, 
guardar e transportar todos estes elementos.

Desenho
Com o intuito de agilizar o movimento, o suporte foi
desenhado para ser transportado ao pescoço, deixando
livres as mãos para consultar a brochura e o mapa ou 
mesmo para recolher as amostras.

Além disso, o sistema de transporte ao pescoço, foi pensado 
no sentido de poder ser retirado quando já não for necessária 
a sua utilização.

Materiais
À semelhança do restante projeto, pretende-se utilizar
materiais que se identifiquem com o território e que tenham 
o menor impacto possível no meio ambiente.

N333

Fig.161 e 162
Esboços

Breves esquiços,
realizados ao longo do
processo, contemplando
o sistema de fixação 
e de transporte.
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Reflexão
Uma vez que este é um elemento extra ao projeto, o seu
grau de desenvolvimento encontra-se ainda a um nível
conceptual. Apesar disso, considero que devem manter-se
presentes os princípios: simplificação estrutural e seleção
de materiais relacionados com o território.

Deixam-se portanto, nesta parte final, sugestões de novos
suportes, ainda que não maquetizados, mas que podem, no
entanto, ser abraçados pelo projeto dada a sua pertinência.



Fig.163
Conjunto visual

Fotografias e montagens 
do resultado final de 
todas as propostas.
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4.1 Conclusão

Retiro acima de tudo deste projeto/estágio a importância 
de um contacto próximo com a praticabilidade das soluções,
tendo sempre presentes as noções e constrangimentos
técnicos de forma a não comprometer o resultado final
ou conceptualizar ideias que não são praticáveis.

Além disso, interessou-me a “sensibilidade” que se revelou 
durante todo o projeto. A importância dada aos detalhes, 
às sensações e a toda a experiência, colmatou na criação 
de artefactos conceptualmente mais fortes e capazes de 
produzir um forte impacto no hóspede. 

O contacto com o cliente, posso afirmar, ter sido desafiante
no sentido em que, enquanto designers, devemos estar
preparados para defender as nossas soluções, não deixando,
ainda assim, de considerar as perspetivas e contributos
do mesmo.

No que diz respeito ao método de trabalho, retiro sobretudo
a constante necessidade de simplificar, concebendo no 
sentido de atingir o objetivo da forma mais eficiente.

Além disso, julgo que esta experiência me enriqueceu no
sentido de me colocar constantemente no lugar do cliente, 
do projetista, do hóspede, do promotor da quinta, em suma, 
perceber as necessidades de cada um dos intervenientes.
Na verdade, este projeto é direcionado para o visitante da 
quinta, sendo que todos os elementos foram desenhados 
no sentido de lhe proporcionar uma experiência única 
e significativa.

Aprendi ainda, sobretudo com o professor José Leite,
a constante necessidade de nos afastarmos pontualmente 
do projeto, encarando-o de um ponto de vista planimétrico
e sistemático, de forma a nunca descuidar toda a coerência
e harmonia entre os elementos.

Ainda sobre o método de trabalho, considero ter sido crucial 
o acompanhamento regular que tivemos - se por um lado 
o professor José Leite nos alertava para questões mais 
técnicas e funcionais, elucidando-nos várias vezes com 
demonstrações práticas, o professor Rui Costa nunca
descurou a sensibilidade na tomada de decisões, pensando
ao nível do pormenor e questionando-nos sobre questões
conceptuais e gráficas.



No geral, penso que as reuniões semanais cumpriram um 
papel determinante no desenvolvimento assíduo do projeto, 
bem como na alteração das propostas até alcançar o seu 
aperfeiçoamento.

Por fim, gostaria de ter tido mais tempo e oportunidades
para desenvolver soluções acrescidas à proposta inicial,
sobretudo a um nível prático, realizando mais testes até
obter um protótipo final.

Percebo ainda a importância do território no projeto, sendo
um elemento chave na valorização do mesmo. Desta forma, 
consegui tomar decisões fundamentadas, tendo por base 
fortes conceitos e princípios.

Considero ainda que a comunicação foi uma ferramenta
essencial durante todo o estágio, de forma a desenvolver
soluções com o mesmo objetivo, registo e em perfeita
harmonia, fazendo o exterior e o interior se fundirem num
só, numa continuidade um do outro.

Em suma, a pertinência do lugar, das suas características
e da experiência enriquecedora que pode oferecer
ao “utilizador” tornou-se o fio condutor em todos
os suportes que desenvolvi.

Este será, sem dúvida, um projeto que servirá de base aos
que se seguirão e do qual retiro várias lições importantes.
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4.2 Perspetivas futuras

Espero essencialmente que os efeitos deste projeto se
repercutam durante bastante tempo, produzindo impacto
e marcando a diferença no que diz respeito à valorização do
meio natural e das inúmeras sensações que nele se podem
experienciar. Além disso, contribuir não só para a promoção
da quinta como para uma estadia e uma visita significativa
e memorável.

Em adição, considero que o sistema desenvolvido pode
contribuir para que a coerência dos elementos se mantenha
ao longo do tempo. Ainda assim, o sistema desenhado,
deverá ser analisado a longo prazo, percebendo se continua
a servir o seu propósito de forma eficaz, adaptando-o
se necessário.

Com o desenvolvimento deste estágio tenho também
a certeza que num próximo projeto estarei mais consciente
em relação aos constrangimentos técnicos, trabalhando no
sentido de aplicar o que aprendi durante este processo.
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4.3 Encerramento

Revendo agora todo o meu percurso académico, encaro 
a realização deste projeto/estágio como uma importante 
etapa na compreensão prática do projeto, em contacto real 
com o cliente e as suas necessidades e exigências. Percebo 
contudo que tal só foi possível após a realização de vários 
projetos em âmbito somente académico, com uma maior 
liberdade de erro.

Dada a grande quantidade de trabalhos em grupo durante 
a licenciatura, optei por me candidatar ao mestrado de forma 
a melhor explorar e desenvolver as minhas capacidades 
enquanto designer individual. Além disso, interessava-me 
concentrar a minha aprendizagem na área do design gráfico 
e de comunicação, tendo mais tarde enveredado por uma 
temática relacionada com o meio natural e a exploração 
sensorial - áreas que até então não tinha tido a oportunidade 
de abordar.

Revejo, com imensa satisfação, um grande desenvolvimento 
pessoal, tanto ao nível técnico como ao nível do pensamento, 
alcançando uma maior maturidade nas opções tomadas.

Ao contrário da licenciatura, conseguimos no mestrado gerir 
o tempo de uma forma diferente, explorando com um maior 
grau de aperfeiçoamento as soluções propostas. Assim 
sendo, este projeto diferenciou-se pelo seu caráter realista 
e pela sua adaptação a diversos constrangimentos técnicos 
que durante os anteriores projetos não puderam ser 
explorados com a mesma profundidade.

Desta forma, vejo a importância deste projeto/estágio no 
sentido de proporcionar um maior entendimento sobre 
questões técnicas, desde o desenho de soluções eficientes 
e adequadas aos seus objetivos, contexto e público alvo, 
aos materiais mais apropriados às condições a que estas se 
encontrarão expostas.

Além disso, este estágio contribuiu para alcançar uma 
maturidade superior no que diz respeito ao contacto direto 
com o cliente ou “supervisor” do projeto, discutindo 
regularmente sobre as propostas, aspeto que considero 
fundamental no meu desenvolvimento profissional.
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Estando neste momento inserida no mercado de trabalho, 
percebo que o projeto/estágio Quinta Hotel do Fontelo 
contribuiu para que sentisse a necessidade de comunicar 
regularmente acerca das decisões projetuais com a restante 
equipa e com o próprio superior. 
Noto ainda, com alguma apreensão, que na experiência 
profissional entretando desenvolvida, o tempo dedicado 
à resolução das questões com que me deparei,  foi 
claramente  insuficiente, sobretudo quando foram questões 
de caráter mais conceptual. 

Ao contrário da experiência académica, a oportunidade 
e o tempo para definir fortes conceitos e argumentos, 
desenvolvendo esboços e desenhos que os ilustrem de 
forma eficaz, são reduzidos.

Futuramente, espero enquanto designer, e percebendo 
a importância de definir conceitos sólidos e coerentes, 
trabalhar no sentido de desenvolver soluções capazes 
de se “defenderem a elas próprias”, bem argumentadas 
e adequadas ao seu contexto e uso num curto espaço de 
tempo. Pretendo contribuir assim para que nenhuma das 
etapas do processo seja menosprezada, desde os seus 
conceitos e valores até ao seu resultado final. 

Espero ainda poder continuar a trabalhar no sentido de criar 
soluções com significado, enfatizando a experiência do 
utilizador, sobretudo ao nível sensorial.

Vejo-me, por isso, no futuro, a desenvolver projetos neste 
campo e ligados ao design gráfico e de comunicação.
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Fig.164
Citação, Oscar Wilde
Pinterest

Relação entre a frase de 
Oscar Wilde com o projeto 
-  o sentimento.
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4.4 Anexos

(Desenhos técnicos)
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No desenvolvimento do projeto para a Quinta Hotel do Fontelo, 
deverá ter-se em conta “o espírito do local”, sentindo e 
vivenciando tudo aquilo que, este espaço em particular, tem para 
oferecer. Procura-se então desenvolver um projeto que tenha 
como principais valores a autenticidade e experiência sensorial.

Neste caso, estão implicadas quatro tarefas - Design gráfico de 
brochuras da fauna e flora local, mapeamento dos percursos e 
espécies, sinalética dos percursos e painéis explicativos das 
espécies.

Para tal, foram explorados conceitos e apontados casos de 
estudo que se relacionam com esta filosofia e valores e que vão 
de encontro ao que se pretende conceptualmente com o 
desenvolvimento do presente projeto.

QUINTA HOTEL DO FONTELO

objetivos

1. Exaltar o “espírito do local”, o orgânico, os  
    materiais e as texturas locais

2. Explorar dimensões sensoriais

3. Projetar uma experiência deambulatória
    e introspetiva

4. Enquadramento no terreno - uma maior  
    envolvência no espaço/ambiente

001 APROPRIAÇÃO DOS MATERIAIS LOCAIS 
Os materiais e texturas próprias do espaço enquanto solução

002 EXPERIÊNCIA DO LUGAR
Intervenções ao nível sinestésico - exaltar as sensações do local

004 FUSÃO COM O ESPAÇO
Sinalética que “guia” mas não distrai - envolvida no contexto, 
sem protagonismo

003 EXPERIÊNCIA DEAMBULATÓRIA E INTROSPETIVA
Possibilidade de personalizar o percurso e alterar a experiência

004
Breda signage

004
Wayfinding and Interpretive Signage for Riverwood | Entro

004
L’ Abbeye Du Thoronet, Signage | Souto Moura & António Queirós

002
Mount Rainier interactive Park Signage

PROJETO 2
Janeiro 

resultados finais 
1. brochuras fauna e flora

2. mapeamento das espécies

3. sinalética dos percursos

4. painéis explicativos

002
1 Hotel Central Park | AvroKO

001
Columbia Springs Environmental Education Center | Miller Hull

001
HomeAway Office Sign | Cta architects

01 LUGAR
02 AUTENTICIDADE
03 SENSORIALIDADE
04 ENVOLVÊNCIA NO ESPAÇO

IDENTIFICAÇÃO E INFO 
DAS ESPÉCIES
FLORA + FAUNA

 
 MAPA

QUINTA + TERRENO 
ENVOLVENTE

IDENTIFICAÇÃO DOS 
PERCURSOS

AR + TERRA + ÁGUA

MAPEAMENTO
PERCURSOS + 

ESPÉCIES

002
Natural Garden, Paris | Marion Dufour

003
Palette | Elodie Stephan

004
Cotter Dam Ground Plates | Screenmakers

SINALÉTICA EXTERIOR DA QUINTA 
HOTEL DO FONTELO (VISÃO MACRO)
ESTÁGIO UNUMNATURA

Mestrado em Design 

PROJETO 2 

Universidade de Aveiro | 2016-2017
Departamento de Comunicação e Arte

Francisco Providência
Álvaro Sousa
Joana Quental
Rui Costa
Cláudia Albino
Nuno Dias

Aluno
Francisca Pimenta 68962

Orientação
José Leite

Professor de Projeto 2
Rui Costa

O presente projeto insere-se no âmbito do estágio curricular 
Unumnatura e parte da necessidade de desenvolver um 
sistema de sinalética para os espaços interiores da Quinta Hotel 
do Fontelo, nomeadamente as unidades de alojamento (UA) 
e os espaços comuns. 

Os suportes a projetar devem exaltar o caráter não intrusivo do 
edifício, proporcionando uma adequação natural do interior ao 
espaço exterior. Para isso, propõe-se que a iconografia 
desenhada seja pensada no sentido de se tornar uma extensão 
da experiência oferecida pelo território envolvente, apelando aos 
conceitos de lugar, autenticidade, sensorialidade e ciclo temporal.

No que diz respeito às unidades de alojamento, a cada conjunto 
de quartos corresponde uma temática: flora, fauna ou frutos 
silvestres. Propõe-se o desenho de um sistema de sinalética 
funcional que deverá ser apoiado por sensações que apelem aos 

SINALÉTICA INTERIOR DA QUINTA 
HOTEL DO FONTELO (VISÃO MICRO)
ESTÁGIO UNUMNATURA

sentidos (i.e. aroma, som, imagem, vídeo). 
Esses apontamentos sensoriais devem desempenhar o 
papel de sinalética de apoio, confirmando e reforçando a 
identidade do quarto a que correspondem.

01 LUGAR

02 AUTENTICIDADE

03 SENSORIALIDADE

04 CICLO TEMPORAL

001 ADEQUAÇÃO AO ESPAÇO EXTERIOR
O hotel adequa-se ao contexto em que está inserido
002 EXTENSÃO DA EXPERIÊNCIA
Sistema de navegação funcional 
+ sensações que o reforçam

BURRATOR DISCOVERY CENTRE SMITH AND JONES DESIGN CONSULTANTS
Índices da presença de um animal

1 HOTEL CENTRAL PARK AVROKO
Recurso a materiais caraterísticos do território
Experiência sensorial (aroma) enquanto sinalética de apoio

LUXX HOTEL SILOM
Luz enquanto indicador da passagem do tempo

QUINTA HOTEL DO FONTELO

EXEMPLOS RELEVANTES
POSSÍVEIS SOLUÇÕES

ACESSO, ENTRADA E RECEÇÃO
Primeiro ponto de contacto com o ambiente do hotel, que deve ser
simbiótico com a experiência do espaço exterior e despertar no
visitante sensação de pertença

CORREDORES DE ACESSO À UNIDADE DE ALOJAMENTO (UA)
Necessidade de um sistema de sinalética funcional que permita a
identificação da unidade de alojamento correta. Essa iconografia 
deve ser apoiada por subtis experiências sensoriais que a reforcem

UNIDADE DE ALOJAMENTO 
Em função da ala em que se encontra, cada quarto deverá ser tratado
de acordo com uma temática particular (flora, fauna ou frutos silvestres)

MODELAÇÕES
DO EDIFÍCIO 
E CASOS 
PARADIGMÁTICOS 
A RESOLVER

PROJETO 2 RESULTADOS FINAIS
Sinalética identificativa da UA
Sinalética identificativa das áreas comuns
Imagem e cartaz temático para a UA
Texto para o WC da UA
Cardápio do restaurante

3 ALAS
9+9+12 QUARTOS 
TEMÁTICOS
FLORA, FAUNA 
OU FRUTOS SILVESTRES

QUINTA HOTEL DO FONTELO

486 MINA EL HOSN LAN ARCHITECTURE
Luz enquanto indicador de um ciclo temporal

SINALÉTICA COLLIDER
Espaço, luz e sombra

STREET CAMPAIGN INSPIRE.D/HANCOMM
Noção de lugar, envolvência no contexto

 Sinalética de quartos - Luxx hotel, Bangkok
 fonte: https://www.pinterest.pt/pin/711216966124280684/ 

 Cotter Dam Ground Plates
 Screenmakers, 2010
 fonte: http://www.screenmakers.com.au/services/#parks-and  
 -places/cotter-dam-ground-plates 

 Sinalética - Riverwood
 Entro, 2014
 fonte: http://entro.com/posts/the-riverwood-conservancy/
 
 Sinalética - Surry Hills Library
 Studio Collider, 2009
 fonte: http://www.collider.com.au/projects/surry-hills-library  
 -signage-wayfinding/

 Sinalética - 1 Hotel Central Park
 AvroKO, 2015
 fonte: https://www.pinterest.pt/pin/451978512587696318/

 Sinalética - Mount Rainier
 Pinterest
 fonte: https://www.pinterest.pt/pin/451978512587711565/

 Cartazes de projeto
 Maria Amorim e Francisca Pimenta, 2017
 

 Proposta - Tarefas a desempenhar 
 vetorização

 Marcas de trilhos - ícones simbólicos
 Pinterest
 fonte: https://www.pinterest.pt/pin/298645019016885460/

 Marcas de trilhos - simbologia cromática
 fotografia

 Simbologia alquímica
 Constable Research, 2016
 fonte: http://hans.wyrdweb.eu/about-alchemy-and-the-squa  
 re-of-oppositio/

 Símbolos dos percursos - esboços
 digitalização

 Variação de espessura - evolução
 vetorização

 Símbolos dos percursos - desenho 
 vetorização

 Símbolos dos percursos - relação do ícone com a mancha
 fotografia

 Símbolos dos percursos - proporção
 vetorização
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Fig.38

Fig.39

Fig.40
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Fig.44 
e 45

Fig.46

Fig.47 

Fig.48

Fig.49
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consultada 
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consultada 
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consultada 
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consultada
a 09/03/2017

consultada 
a 19/11/2016

consultada 
a 19/11/2016 

consultada 
a 16/01/2017

consultada 
a 06/06/2017

consultada 
a 01/03/2017

capturadas 
a 17/08/2017
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N333

 Esboço - funcionamento da fresa
 digitalização

 Símbolos dos percursos- cores
 Lislei, 2016
 captura de ecrã

 Simbologia cromática
 Floema
 fonte: http://www.floema.pt/index.php/produtos/percursos 
 -pedestres/item/marcacao-do-percurso

 Conjunto de pictogramas - sobre mancha
 vetorização

 Conjunto de pictogramas - sobre fundo branco
 vetorização

 Pictogramas - contexto de uso
 fotografia

 Pictogramas - interior
 Francisca Pimenta, 2017
 vetorização

 Registo visual de esboços
 fotografia

 Instalações - localização
 vetorização

 Sistema - tipologias de sinalética 
 vetorização

 Inspiração - estrutura de pedras
 Pixabay
 fonte: https://pixabay.com/pt/parede-de-pedra-wall-
 idade-parede-859563/

 Inspiração - Mariolas 
 Craig Stanfill, 2015
 fonte: https://www.adventure-journal.com/wp-content/ 
 uploads/2015/07/7925660222_c6ff850048_b.jpg

 Placa vertical instalações - esboço
 digitalização

 Referência - Surry Hills Library
 Studio Collider, 2009
 fonte: http://www.collider.com.au/projects/surry-hills-
 library-signage-wayfinding/

 Placa vertical instalações - sistema
 digitalização

 Placa vertical instalações - fixação
 digitalização
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Fig.55
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Fig.59

Fig.60 
a 62 

Fig.63

Fig.64

Fig.65

Fig.66

Fig.67 
 

 Fig.68

Fig.69
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Fig.71

Fig.72

consultada 
a 04/03/2017

consultada 
a 06/02/2017

capturadas 
a 06/07/2017

capturadas 
a 17/08/2017

consultada 
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 Placa vertical instalações - sistema de construção
 digitalização

 Placa vertical instalações - materiais
 Stephanie Ann Studios, 2015; Cylinder Repair; DuBronze;   
 Anguerde, 2016; MyFreeTextures, 2011 e ArchiExpo 
 fontes: http://www.stephanieannstudios.com/classes/  
 chalkboard-background/
 http://www.cylinderrepair.gr/wp-content/uploads/2015/10/  
 Metal-Surface-1-1500x630.jpg
 http://dubronzemetais.com.br/wp-content/uploads/2016/04/ 
 latao2.jpg
 http://anguerde.com/TTF-258176-bronze.html
 http://www.myfreetextures.com/wp-content/uploads/2011/05
 /2008-07-16_IMGP7575.jpg
 http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/49860-1013366
 3.jpg

 Placa vertical instalações - design de informação
 montagem 

 Placa vertical instalações - esquema das placas
 vetorização 

 Placa vertical instalações - pormenor do desenho técnico
 vetorização
 
 Placa vertical instalações - teste à escala real (informação)
 vetorização

 Placa vertical instalações - maquete à escala real
 fotografia

 Placa vertical instalações - reforço visual da informação
 montagem

 Registo visual de esboços
 digitalização e fotografia

 Conjunto gráfico - resultado final 
 montagem

 Referência - Sinalética da cidade de Breda
 Pinterest
 fonte: https://www.pinterest.pt/pin/362610207483062604/

 Placa horizontal - esboço
 digitalização

 Placa horizontal - esboço do sistema
 digitalização

 Placa horizontal - funcionamento
 digitalização

 Placa horizontal - materiais
 montagem
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consultadas 
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30

100

 Placa horizontal - design de informação (esboço)
 vetorização

 Registo visual de esboços
 digitalização e fotografia 

 Placa complementar - esboço
 digitalização

 Placa complementar - montagem 
 montagem 

 Placa complementar - montagens
 montagem

 Conjunto gráfico - resultado final
 montagem
 

 Placa vertical percursos - esboço
 digitalização

 Placa vertical percursos - fixação
 digitalização

 Placa vertical percursos - materiais
 montagem

 Placa vertical percursos - maquetes visuais
 vetorização

 Registo visual de esboços
 digitalização e fotografia

 Conjunto gráfico - resultado final
 montagem 

 Placa de espécies - esboços
 digitalização

 Banco - esboço
 digitalização

 Banco - prós e contras das soluções 
 digitalização

 Banco - pormenor do desenho técnico
 vetorização

 Banco - fixação 
 vetorização e digitalização

 Banco - maquete digital
 digitalização

 Banco - resultado final
 digitalização
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 Registo visual de esboços
 digitalização e fotografia

 Conjunto gráfico - resultado final
 montagem 

 Mapa - perspetivas macro e micro
 fotografia

 Mapa - plantas topográficas
 Lislei, 2016 
 fotografia

 Mapa - revestimento impermeável 
 fotografia 

 Mapa - pontos verdes emblemáticos da região
 fotografia

 Mapa - informação bilingue 
 fotografia

 Conjunto gráfico - resultado final
 fotografia 

 Mapa - visão geral (interior)
 fotografia e vetorização 

 Mapa - visão geral (exterior)
 vetorização
 
 Registo visual de esboços
 fotografia e digitalização
 
 Conjunto gráfico - resultado final
 fotografia

 Brochura - layout/sistema
 digitalização e fotografia

 Esboço do sistema de dobragem
 digitalização e fotografia

 Brochura - parte frontal 
 fotografia

 Brochura - verso
 fotografia

 Brochura - categorização/identificação das famílias
 fotografia

 Brochura  - relação de altura homem-espécie
 digitalização
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 Brochura - pictogramas e categorização de famílias
 fotografia

  Registo visual de esboços
 digitalização e fotografia

 Conjunto gráfico - resultado final
 fotografia

 Herbário - esboços 
 digitalização

 Herbário - sistema de harmónio 
 digitalização

 Herbário - materiais
 Small Good Things, 2011 e Atêlie Millú, 2015
 fontes: http://www.small-good-things.com/wp-content/  
 uploads/2011/08/22.jpg
 https://4.bp.blogspot.com/-vTrIqA1Zxi8/VhbGsjSz_0I/  
 AAAAAAAAA3c/CdNGMCeDY8M/s1600/3.jpg

 Herbário - categorização das famílias de espécies
 digitalização

 Herbário - relação com a brochura (ligação)
 digitalização

 Kit - esboços
 digitalização

 Conjunto gráfico - resultado final
 digitalização

 Citação
 fonte: https://www.pinterest.pt/pin/190558627960344946/
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Fig. 163
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