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O presente trabalho relata o desenvolvimento de um projeto em âmbito 
de estágio curricular, com a duração de nove meses, ao abrigo do 
gabinete de arquitetura e design Lislei. O projeto/estágio consistiu no 
desenho de um sistema para a sinalética dos espaços interiores da 
quinta hotel do Fontelo — hotel que será construído no município de 
Vouzela, distrito de Viseu. O espaço em que esse hotel se irá inserir 
faz parte da Reserva Ecológica Nacional (REN), apresentando em vir-
tude disso caraterísticas ecológicas particulares a nível da fauna, flora 
e outro património natural envolvente. A necessidade de interpretar 
essas caraterísticas para as replicar no interior do edifício e proporcio-
nar ao hóspede uma experiência semelhante à passagem/permanência 
no espaço exterior levou a uma reflexão acerca da relação entre os 
vários suportes de informação, os materiais e tecnologias empregues 
na sua conformação e as várias escalas do projeto (nomeadamente a 
do design, da arquitetura, da paisagem e do território). 

resumo





keywords

This document reports a project developed during a nine month intern-
ship at Lislei, an architecture and design atelier. The main goal of the 
project/internship was to design a system for the indoor signage of 
quinta hotel do Fontelo — an hotel which is going to be built at Vouzela, 
Viseu. The territory in which the hotel will exist is a protected area 
because of its particular ecological traits. Therefore, it was on our best 
interest to respect and replicate the identity of that territory indoors, so 
that the guests are able to experience, inside the hotel, a similar sensa-
tion to the one experienced outdoors. This also allowed for a reflection 
on the articulation of the several information mediums, the materials and 
techniques used as well as on the several layers of a project — namely, 
the relationship between design, architecture, landscape and territory.

abstract

internship, communication design, signage, place experience.
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Introdução 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito de um  
estágio curricular do Mestrado em Design da Universidade 
de Aveiro em parceria com o gabinete de arquitetura e design  
Lislei. O estágio decorreu ao longo do 2º ano do mestrado, teve 
a duração de 9 meses e assentou sobre um projeto de design de 
comunicação, informação e wayfinding.  O acordo de estágio foi 
celebrado entre mim, a Universidade de Aveiro, a Unumnatura 
e a Lislei, Lda. 

Ao longo da licenciatura e mestrado foram-me transmitidos 
conhecimentos variados e fornecidas ferramentas para que 
possa concetualizar um projeto. Optei pela realização de um 
estágio como forma de concluir o mestrado porque considerei 
particularmente relevante integrar um projeto real, com um 
destinatário, no qual me foi possível aplicar esses conhecimen-
tos a um contexto concreto, observando as condicionantes 
que daí advêm. Considerei também enriquecedora a possibi-
lidade de explorar a relação entre as várias escalas de um  
projeto (nomeadamente o design, a arquitetura e o território), 
sob um programa¹ cujo desafio é adequar o design à arquitetura 
e ao meio envolvente de forma natural e não-intrusiva. 

É interessante a sinergia entre disciplinas para a construção 
de um projeto harmonioso.Tratando-se de um projeto real, a 
convivência com limitações que são, inevitavelmente, impostas 
pela tecnologia, orçamento e cronologia torna-se instrumental 
para a consciencialização de que as decisões projetuais devem 
ser analisadas tendo em mente que nem todas soluções con-
cetuais são passíveis de ser implementadas.

O projeto consistiu no desenho de um sistema de sinalética 
(e suportes de comunicação) para o interior da quinta hotel do 
Fontelo, que nascerá na quinta do Fontelo, em Vouzela, distrito 
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1. Programa
Terminologia do modelo concetual 
proposto por Francisco Providência 
que assenta sobre três vértices:  
tecnologia (correspondendo aos 
meios de produção e construção), 
programa (que, segundo o autor, diz 
respeito à utilidade, funcionalidade e 
desempenhos) e autoria, que “indica 
responsabilidade hermenêutica, 
mas também ética “ (Providência, 
2013, p. 175).



de Viseu. O espaço em que a quinta se insere faz parte  
da Re serva Ecológica Nacional, apresentando caraterísticas 
ecológicas particulares a nível da flora, fauna e outro património 
natural envolvente. Atendendo a que nas áreas integradas 
na REN estão interditas obras de urbanização, construção e 
ampliação que não sejam compatíveis com os objetivos de  
proteção ecológica e ambiental (Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo [CCDR 
LVT], 2012), o projeto do hotel foi concebido tendo em mente 
essas restrições. Foi igualmente tido em consideração o tipo 
de turismo que se pretende promover para o local, aludindo a  
conceitos como a sensibilidade para as caraterísticas ecológicas 
do território e a conservação e requalificação do seu património 
natural. Para lhes responder, a unidade hoteleira (que será de 5 
estrelas e disporá de 30 unidades de alojamento) apresentará 
uma arquitetura integrada na orografia do espaço da quinta, 
dando continuidade à natureza através de zonas de lazer  
compatíveis com a preservação natural e ambiental, fazendo 
uso de materiais locais e tendo em mente a eficiência energética 
(Lislei, 2016)2.

A necessidade de responder a esses constrangimentos foi 
instrumental para definir as caraterísticas que os elementos 
projetados vieram a adquirir. De forma a projetar um sistema 
de orientação adequado a esse contexto, é fundamental ter 
em conta a riqueza do território no qual este será empregue, 
procurando a integração da solução no seu enquadramento e 
considerando o impacto que produzirá sobre o território (Wahl 
& Baxter, 2008). Para obter um resultado coeso, priorizou-se 
estabelecer um diálogo entre a arquitetura, os percursos  
expetáveis do hóspede e a envolvente do edifício.

Nas tarefas de orientação e navegação espacial que  
desempenha, o ser humano emprega habilidades cognitivas  
cujo estudo pode ser vantajoso para perceber como este se 
movimenta num espaço. Tomando como exemplo um turista  
em deslocação exploratória, caraterizada pelo desejo de  
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2. Conceito quinta hotel do Fontelo
O conceito para a quinta hotel do 
Fontelo foi-me disponibilizado pela 
Lislei no âmbito deste estágio. 
Caso tenha interesse em consultar 
esse documento pode aceder-lhe 
através de goo.gl/1nd949 (todo o 
conteúdo é propriedade da Lislei, 
não podendo ser citado ou repro-
duzido sem expressa autorização).

http://www.dropbox.com/s/rs5pcjn5bxby2dy/Unumnatura_conceito.pdf


descobrir localizações não-familiares, a sua navegação será  
apoiada por piloting (uma tipologia de navegação baseada 
em marcos a partir dos quais é possível a configuração de 
uma rota), path integration (a atualização da localização atual 
conside rando o ponto de origem) e pelo recurso a mapas  
cognitivos. Quando chega ao interior do hotel em que se encon-
tra alojado pela primeira vez, desconhecendo a configuração  
do edifício, o mesmo turista empreenderá uma deslocação 
de outra natureza: quest—deslocando-se de uma localização  
familiar (i.e. a receção do hotel) para um destino desconhecido 
(i.e. o seu quarto) (Allen, 1999).

Tendo em conta que o último tipo de navegação tende a ser 
mais direcionado e objetivo que o anterior, o recurso a sinalética 
que auxilie a compreensão da arquitetura do edifício (e a  
confirme) é necessário para otimizar o processo de orientação. 
Um sistema de sinalética adequado (que deve ser intrínseco 
à existência de um espaço de utilização pública), permite ao  
hóspede uma compreensão imediata e global da configuração 
do espaço e dos serviços que tem ao seu dispor. 

A sinalética permite mediar as interações entre hóspede e 
espaço, atenuando possíveis diferenças culturais e facilitando a  
orientação do hóspede para que seja gerada uma experiência 
positiva no hotel, que lhe desperte o desejo de regressar. 
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Abordagem metodológica

Numa fase preliminar, o trabalho de pesquisa aconteceu no 
âmbito da unidade curricular Projeto II, em conjunto com a  
estagiária responsável pela sinalética destinada ao espaço 
exterior do hotel. As fases seguintes decorreram com o apoio 
de reuniões semanais na Lislei que funcionaram enquanto  
momento de validação ou alteração das soluções propostas.  

O  projeto foi abordado tendo em consideração as carate-
rísticas do território e a ligação que deve existir entre o mesmo 
e o espaço construído. Nesse sentido, foram definidos à partida  
alguns critérios que ladearam o desenho de todos os elementos 
projetados. Definiu-se que os materiais a utilizar deveriam ser 
naturais e próximos do território em questão (e.g. madeiras, 
pedras), uma vez que este é rico em património natural e  
portanto não se considerou adequado introduzir elementos  
artificiais. A cor foi parcamente utilizada, privilegiando-se 
métodos de impressão que recorram a relevos e baixos-
rele vos (como a fresagem, nas paredes, e o selo branco, em  
papel) que valo rizam as texturas do material de suporte. Para 
os suportes impressos em papel, deve dar-se preferência a 
materiais com certificação FSC que “assegura que os produtos 
provêm de florestas bem geridas que oferecem benefícios 
ambientais, sociais e económicos” (Forest Stewardship Coun-
cil [FSC], s.d.). Procurou-se também que não fosse revestido, 
preservando o aspeto das fibras do papel, sem acabamentos 
polidos ou brilhantes que podem remeter para um conceito 
industrial. Definiu-se também que a linguagem gráfica devia 
ser orgânica, próxima da manualidade e composta horizon-
talmente (o layout para os elementos gráficos é baseado em  
filas em vez de colunas), tal como a arquitetura do edifício.

00.1
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Acerca da sinalética em particular, utilizando como van-
tagem o facto de que o edifício existe apenas em projeto e será 
construído a par com a sua sinalética, pretendeu-se que esta 
possa estar tão integrada na sua estrutura quanto possível.

No contexto do projeto para a quinta hotel do Fontelo, a 
madeira surge frequentemente como material de revesti-
mento das paredes. Considerou-se que a sinalética deve ser 
uma intervenção sobre a madeira por se tratar de um material 
mais orgânico e mais próximo da intervenção humana (em  
comparação com a pedra, por exemplo).

O sistema de sinalética aqui proposto é aberto, para que 
possa ser «expandido» ou renovado, acomodando possíveis 
usos futuros, sem perda de identidade.

Dada a necessidade de responder a limitações tecnológicas 
reais e ter em conta custos, para alguns dos artefactos desen-
volvidos são apresentadas duas soluções, por se considerar 
que o concetualmente ideal pode não corresponder à solução 
mais eficiente (no que diz respeito às limitações supracitadas).

Para que a implementação do projeto de sinalética seja  
possível, foram produzidos desenhos técnicos. Estes foram 
categorizados recorrendo ao critério de numeração por grupo 
de desenhos, por se tratar de um projeto que sofreu várias  
iterações e para melhor se integrarem nos documentos  
fornecidos pela Lislei (i.e. plantas do edifício). Os desenhos 
técnicos dos elementos desenhados foram categori zados em 
«desenhos de pormenor» (correspondendo ao desenho dos 
elementos de sinalética, consultáveis nos anexos deste docu–
mento) e «plantas de localização» (que são plantas gerais do 
edifício assinalando os locais onde deverá existir sinalética,  
disponíveis junto da Lislei).
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Estrutura do documento

Em função do caráter prático do trabalho descrito, o documento 
está dividido em 4 partes: «Introdução», «Enquadramento do 
estágio», «Desenvolvimento do projeto» e «Conclusão».

O «Enquadramento do estágio» informa acerca da  
natureza do trabalho, carateriza o território no qual será  
implementado, e apresenta os requisitos impostos à partida, 
refletindo o seu contexto empresarial. Considera também a 
sustentação concetual e a descrição e estudo de exemplos  
relevantes para o desenvolvimento deste projeto.

O «Desenvolvimento do projeto» contempla a proposta de 
sistema de sinalética para a quinta hotel do Fontelo em si bem 
como as soluções gráficas para outros suportes (e.g. cardápio 
para o restaurante do hotel, design de texto para sanitários, 
outros elementos gráficos) e as premissas de conceção que os 
sustentam. Contempla também a exposição e justificação das 
decisões que foram tomadas ao longo do projeto.

Critérios utilizados na redação
Grafia em conformidade com o 
Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa de 1990; Italicização 
das palavras que não constam do 
dicionário da língua portuguesa; 
Utilização de aspas elevadas para 
assinalar transcrições e de aspas 
em linha para outras ocorrências 
(realce, palavras ou expressões com 
sentido metafórico, etc.); Utilização 
da norma APA (American Psycho-
logical Association) 6ª edição para a 
formatação de referências biblio—
gráficas; Imagens não-creditadas 
são da minha autoria. 

00.2
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Enquadramento do estágio

Introdução ao projeto

O presente projeto foi desenvolvido em âmbito de estágio  
curricular sob orientação do arquiteto José Leite (Lislei) com 
apoio de Ema Cardoso (Lislei) e do professor doutor Rui Costa 
(Universidade de Aveiro).

Enquadramento empresarial
A Lislei, entidade de acolhimento do presente estágio, é um 
gabinete privado de arquitetura, design de produtos e serviços 
com atividade aberta desde 1992 no centro da cidade do  
Porto. Trata-se de um estúdio com ambiente acolhedor com-
posto por uma área de exposição de peças à entrada, um  
espaço de trabalho conjunto e uma pequena oficina. 

Trabalha no desenvolvimento de projetos de arquitetura, 
conceção, execução e venda de produtos de design de  
mobiliário interior e faz ainda execução e acompanhamento 
de obras de construção de pequena e média escala (LinkedIn, 
s.d.). O trabalho produzido pela Lislei é caraterizado por apre-
sentar linhas simples e design contemporâneo, através do qual 
se deseja demonstrar que para a conceção de algo, o essencial 
basta (Caras, 2015). 

01.1
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Prémios
2014: POPs – Projetos Originais 
Portugueses, pela Fundação de  
Serralves – 1º Prémio na Categoria 
de Iluminação com o candeeiro 
CRANE (GRUA).
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Rua do Almada, onde se situa a Lislei, no Porto
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fotografia de Rui Costa
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Quinta do Fontelo em Vouzela, Maria Amorim



Natureza do trabalho
O projeto de arquitetura da quinta hotel do Fontelo, para a quin-
ta do Fontelo, pertencente à Unumnatura (empresa de gestão 
e exploração de empreendimentos turísticos e hoteleiros), 
teve início em 2016.

Atendendo ao facto de se tratar de um espaço público,  
existe a necessidade de projetar sinalética identificativa das 
áreas e serviços, o mapeamento de percursos da envolvente 
do hotel e o desenho de suportes de comunicação variados 
(brochuras informativas acerca da fauna e flora autóctone, 
cardápios para o restaurante e design de outros elementos 
gráficos). Para dar resposta a essas necessidades do âmbito 
do design foram criados dois estágios.

O presente trabalho diz respeito à sinalética e suportes de 
comunicação referentes ao interior do hotel, nomeadamente 
a sinalética e iconografia das áreas interiores; a identificação 
de sanitários, fraldário, restaurante, bar e unidades de aloja-
mento; o desenho de elementos gráficos relacionados com a 
identidade de cada unidade de alojamento; e os cardápios para 
o restaurante do hotel. Trata-se, portanto, de um projeto de  
design de comunicação, informação e wayfinding, integrado  
num projeto de arquitetura.

Contexto do lugar
As infraestruturas do hotel serão constru ídas na quinta do 
Fontelo, em Vouzela, no seio de um território que integra a  
Reserva Ecológica Nacional. Em consequência disso, o espírito 
do hotel é próximo do património natural da quinta, almejan-
do-se preservá-lo e promovê-lo.

Tarefas
Sinalética identificativa da 
unidade de alojamento; Design de 
texto para a parede de vidro do wc 
da unidade de alojamento; Cardápio 
de comeres e beberes; Sinalética 
identificativa do restaurante, bar e 
receção; Sinalética identificativa das 
instalações sanitárias. 
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Localização geográfica de Vouzela em relação a Aveiro, Google Maps 



Geograficamente, Vouzela faz parte do distrito de Viseu e 
está enquadrada na sub-região Dão-Lafões. Fica a 30 km de  
Viseu, 60 km de Aveiro e a 2 km das Termas de São Pedro do 
Sul (Wikipédia, 2016). Depreende-se pela orografia que as 
montanhas terão escoado nutrientes com água de enxur radas 
para o vale de Lafões, tratando-se por isso de uma região  
fértil (Lislei, 2016). No que diz respeito ao património edificado,  
existem em Vouzela monumentos megalíticos, várias casas 
senhoriais, o Pelourinho de Vouzela e a Torre de Vilharigues, 
agora requalificada (Wikipédia, 2016).

Já na Quinta do Fontelo, existe atualmente um cruzeiro  
erigido em memória daqueles que sofreram pena de morte no 
sítio da forca, que se encontrava na área da quinta (na época, 
o Adro dos Enforcados). Cruzando os percursos que estarão  
disponíveis aos hóspedes do hotel, é também possível identi-
ficar os vestígios de uma estrada romana.

A Quinta do Fontelo, com cerca de 5,9 ha, assenta sobre um 
território em que predomina o verde, sulcado por cursos de 
água sazonais originários de lugares mais altos. O território é 
caraterizado pela presença de floresta caducifólia (carvalhos, 
castanheiros, nogueiras, sabugueiros, entre outros) e arbus-
tos rasteiros (urzes, giestas, prímulas, margaridas, hortelãs, 
feto-real, solanum). No que diz respeito à fauna, verifica-se 
a presença de javalis, rãs, salamandras, esquilos e variados  
pássaros (melro, guarda-rios, pica-pau, por exemplo).

As estações frias são caraterizadas pelo consumo de  
alimentos e cozinhados aconchegantes (castanhas, vitela à 
Lafões, pastéis de Vouzela e vinho do Dão). A paleta de cores 
da quinta passa a ser de tons quentes; amarelo e castanho  
presentes na vegetação e nas fogueiras (Lislei, 2016). 

Pelourinho de Vouzela, Wikipédia

im
agem

 adaptada a partir de pt.w
ikipedia.org/w

iki/pelourinho_de_vouzela



Já na quinta do Fontelo, existe atualmente um cruzeiro  
erigido em memória daqueles que sofreram pena de morte no 
sítio da forca, que se encontrava na área da quinta (na época, 
o Adro dos Enforcados). Cruzando os percursos que estarão  
disponíveis aos hóspedes do hotel, é também possível identi-
ficar os vestígios de uma estrada romana.

A quinta do Fontelo, com cerca de 5,9 ha, assenta sobre um 
território em que predomina o verde, sulcado por cursos de 
água sazonais originários de lugares mais altos. O território é 
caraterizado pela presença de floresta caducifólia (carvalhos, 
castanheiros, nogueiras, sabugueiros, entre outros) e arbus-
tos rasteiros (urzes, giestas, prímulas, margaridas, hortelãs, 
feto-real, solanum). No que diz respeito à fauna, verifica-se 
a presença de javalis, rãs, salamandras, esquilos e variados  
pássaros (melro, guarda-rios, pica-pau, por exemplo).

As estações frias são caraterizadas pelo consumo de  
alimentos e cozinhados aconchegantes (castanhas, vitela à 
Lafões, pastéis de Vouzela e vinho do Dão). A paleta de cores 
da quinta passa a ser de tons quentes; amarelo e castanho  
presentes na vegetação e nas fogueiras (Lislei, 2016). 

Cruzeiro da quinta do Fontelo
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Carvalho centenário ao qual um
 dos trilhos da quinta conduz
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Estrada Municipal 333

Enoteca
Construção Existente

Espigueiro
Construção Existente

Cruzeiro
Construção Existente

Construção Existente

Estacionamento

arruamento existente (privativo)

arruam
ento existente (privativo)

Tanque com Fonte

Cobertura Ajardinada

Cobertura Ajardinada

arruamento existente (privativo)

arruam
ento existente (privativo)

1 319,10 m2

Pavimento em grelha enrelvada

N

A B

C

D

Planta de implantação do hotel, Lislei



A quinta hotel do Fontelo tratar-se-á de um hotel de 5 estrelas 
que vai dispor de um restaurante promotor dos produtos e 
sabores locais, com sessenta lugares; zonas de estar, áreas de 
lazer respeitando o espírito da preservação do ecossistema e 
trinta unidades de alojamento (Lislei, 2016).

As infraestruturas serão acomodadas pela orografia do 
ter ritório, «semienterradas», desenvolvendo-se em profun-
didade. A construção será «embebida» na natureza, não a  
perturbando. O projeto do hotel contempla materiais famili-
ares ao lugar como a madeira e o xisto e recorre a texturas e 
cores também presentes na natureza. O ambiente do hotel será  
acolhedor, horizontal, com amplas vistas para o exterior.

As unidades de alojamento encontrar-se-ão agrupadas 
em três alas: no piso 0, com nove unidades de alojamento a  
nascente e no piso -1 , com nove a nascente e doze a poente. 
A cada ala estará associado, respetivamente, o tema frutos 
silvestres, fauna ou flora autóctone. A nomenclatura de cada 
quarto não será numérica, mas corresponderá à designação de 
uma espécie contemplada na temática da ala em questão (e.g. 
na ala dos frutos silvestres, existirá o quarto «romã», na da 
fauna, o quarto «melro» e na da flora o quarto «carvalho»). 
Pretende-se, com isto, que cada quarto possa ser dotado de 
identidade própria (Lislei, 2016).

Lislei

Fachada de uma das alas do hotel e, à direita, vista da entrada
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Existem na área da quinta árvores 
(espécies invasoras) que terão de 
ser abatidas aquando do início da 
construção do hotel. Essas madeiras 
deverão ser aproveitadas para a 
construção de alguns suportes de 
sinalética, nomeadamente placas 
para o espaço exterior. 



Objetivos
O objetivo macroscópico consiste no desenho de um sistema 
de sinalética funcional para o interior da quinta hotel do Fontelo.

Os objetivos secundários são:
Interpretar as caraterísticas do território em que se insere a 
quinta do Fontelo; Contribuir para a extensão da experiên-
cia proporcionada pela passagem/permanência no espaço  
exterior do hotel, no seu interior; Desenhar um conjunto de 
suportes impressos periféricos que comuniquem a identidade 
do hotel: cardápios para o restaurante, design de textos para os  
sanitários das unidades de alojamento e elementos gráficos 
relacionados com as temáticas das unidades e alojamento.

Processo
Após a definição do programa, visitámos o município de Vou-
zela e a quinta do Fontelo para melhor estudar o território de 
acordo com as necessidades do projeto proposto. 

Dirigimo-nos a Vouzela partindo de Aveiro e parámos no 
centro do concelho onde observámos um tipo de construção 
predominantemente em pedra. Já na quinta do Fontelo fomos 
conduzidos por um percurso pedestre ladeado por vegetação 
que será um dos trilhos disponíveis aos hóspedes do hotel. 
Esse trilho culmina num ponto alto da quinta onde existe um 
grande carvalho centenário, a ser assinalado enquanto ponto 
de interesse. Ao longo dessa visita, constatou-se a existência 
de uma narrativa muito próxima da natureza, e a necessidade 
de ligar aquilo que é o projeto ao território em questão.

Em simultâneo, procedeu-se à recolha e análise de exemplos 
relevantes segundo critérios relacionados com o conceito do 
hotel, caraterísticas construtivas (os materiais utilizados, a 
tecnologia empregue), aspetos plásticos e o público expetável.
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Atendendo a que o hotel existe apenas em projeto, com-
preender quais os pontos que carecem de sinalética repre-
sentou um desafio. Procedeu-se à identificação de vários  
casos paradigmáticos que representam lugares de «chega-
da» e tomada  de decisão por parte do hóspede quanto aos 
seus fluxos de deslocação no edifício. Identificou-se a chegada 
à receção, por representar o primeiro ponto de contacto com o 
ambiente do hotel. Deve ser um ponto em que é permitida ao 
hóspede uma visão planimétrica da arquitetura dos espaços 
e dos serviços disponíveis no hotel, informando-o de forma  
direta e sumária; os serviços do hotel (restaurante, bar e 
sanitários); os corredores de acesso às unidades de aloja-  
mento, uma vez que representam o momento em que o 
hóspede deve ser capaz de identificar o quarto correto e a 
chegada à unidade de alojamento, onde o hóspede deve  
receber confirmação.

Considerando os pressupostos supracitados e as limita  ções 
técnicas impostas, procedeu-se ao desenho dos suportes. 
A linguagem gráfica utilizada é inspirada na interpretação da  
orografia do território, das texturas e cores que lá predomi-
nam e da fauna e flora autóctone. O processo foi apoiado por 
reuniões semanais na Lislei que iniciaram a 23 de fevereiro e 
terminaram a 23 de maio.

Cronograma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Outubro F
Novembro F

Dezembro F F

Janeiro

Fevereiro C
Março
Abril F F
Maio C
Junho C
Julho

ante-projecto com definição formal da sinalética e design gráfico para brochuras e afins; layouts ;

prototipagem e ensaios in loco ;

projecto de execução com reuniões semanais na Lislei para esclarecimentos e negociação de estratégias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS

 Setembro 2016

FdS FdS FdS FdS FdS

conceito com apresentação esquemática de intenções e maquetes;

FdS
FdS FdS FdS FdS

FdS FdS FdS FdS

FdS FdS FdS FdS
FdS FdS FdS FdS

FdS

FdS FdS FdS FdS

FdSFdSFdS

FdS FdS FdS Férias Natal e Ano Novo

FdS FdS FdS FdS FdS
FdS FdS FdS FdS

Cronograma proposto pela Lislei em setembro de 2016



Percurso de mestrado

Ao longo das unidades curriculares do Mestrado em Design, 
optei sempre que possível por desenvolver projetos de design 
de informação e comunicação que pudessem proporcionar ao 
fruidor experiências sensoriais. No âmbito dessas unidades 
curriculares foram desenvolvidos alguns projetos cujos princí-
pios serviram como precursores para as soluções (ou para os 
conceitos) apresentados no âmbito do projeto para a quinta 
hotel do Fontelo.

Som, imagem e território
Em Projeto I foi desenvolvido um trabalho que consistiu na  
representação visual de um acervo de registos sonoros reco-
lhidos em Portugal pelo projeto «Paisagens Acústicas de  
Portugal» (PANP). Entendeu-se que esses registos tinham 
densidade suficiente para que fossem representativos do  
território gravado e que a associação de elementos visuais 
aos mesmos os tornaria ainda mais identitários. Os registos  
contidos nesse acervo, anteriormente pouco consultáveis, 
foram categorizados e organizados de acordo com critérios 
como a sua zona de recolha, o tipo de paisagem representada 
e as espécies audíveis em cada registo. Maquetizou-se um  
website, permitindo assim um acesso mais fácil aos dados e 
aos territórios neles contemplados. Possibilitar aos utilizadores 
a imersão na identidade de um território através do auxílio do 
design é um pressuposto que também se procurou empregar 
no presente projeto.
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01.2

Projeto apresentado nas conferências Stereo & Immersive Media 2016, 
em Lisboa e Between Data and Senses: architecture, neuroscience and 
the digital worlds 2017, em Londres
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Maquete
Caso tenha interesse em visualizar 
um vídeo onde é demonstrado o 
funcionamento desejável deste 
projeto pode aceder-lhe através 
de vimeo.com/239101397 (inten-
sidade do trecho sonoro exagerada 
para melhor representar o efeito 
pretendido). 

http://vimeo.com/239101397


Estendendo a experiência do exterior ao interior
A relação entre design e território foi também tratada anteri-
ormente na unidade curricular Interação e Experiência. Com o 
objetivo de projetar uma experiência sensorial cujo estímulo 
extravasasse a visão, trabalhou-se mais uma vez sobre a  
paisagem sonora enquanto elemento identitário de um territó-
rio. Nesse sentido, e já considerando o projeto para a quinta  
hotel do Fontelo (e a sua premissa consistindo em «estender» 
a experiência da quinta ao interior do hotel), concetualizou-se 
e maquetizou-se um suporte de comunicação para integrar 
o projeto quinta hotel do Fontelo. Esse projeto consiste numa 
representação visual de uma espécie de fauna existente na 
quinta complementada através de uma paisagem sonora  
contemplando o ambiente da quinta e a espécie representada. 
A intensidade desse trecho sonoro reage à aproximação do 
hóspede, proporcionando-lhe uma dimensão informativa,  
lúdica e despertando a sua atenção para estímulos seme-
lhantes provenientes da envolvente natural.
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Exemplos relevantes

O levantamento de inspirações e exemplos relevantes 
começou por acontecer na disciplina Projeto II, cujo objetivo era 
enquadrar o projeto que seria desenvolvido na dissertação. A 
pesquisa preliminar de exemplos que se pudessem enquadrar 
no conceito da quinta foi realizada em conjunto com a minha 
colega Maria Amorim, estagiária responsável pela sinalética 
destinada ao exterior do hotel. 

Foi selecionado um leque de exemplos considerados rele-
vantes atendendo a critérios como a adequação da solução 
ao contexto, critérios construtivos como os materiais e  
tecnologias empregues, aspetos plásticos como a preferência 
por uma paleta de cores térrea, formas próxima das que se  
encontram na natureza e as formas reunidas na luz e na  
sombra e o público expetável da quinta hotel do Fontelo. 
Recolhemos maioritariamente sistemas de sinalética mas 
também situações que se prendem com a arquitetura e algu-
mas instalações, sendo que analisei aqueles exemplos que me 
pareceram mais pertinentes. 

01.3
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Zeughaus Museum



António de Queirós e Souto Moura



Sinalética da L’Abbaye Du Thoronet 
António de Queirós e Souto Moura 
L’abbaye du Thoronet é uma antiga abadia Cisterciense3 situada 
em Provença, França. Foi construída ao longo do final do séc. 
XII e início do séc. XIII. Atualmente restaurada, está aberta ao 
público funcionando enquanto museu. A abadia, perfeitamente 
enquadrada no território, é tida como um dos melhores exem-
plos do espírito da ordem de Cister, ilustrando o rigor litúrgico e 
a ideia de pureza através do seu aspeto depurado, desprovido 
de ornamentação (Wikipedia, 2017). 

A intervenção de António de Queirós e Souto Moura é igual-
mente depurada, apelando à autenticidade através da rigidez 
das formas e do metal. Alude também ao conceito de comu-
nhão com o território e consideração pelo ciclo da natureza, 
uma vez que a sinalética, em contacto com o chão, acomoda o  
desenvolver da vegetação.
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3. Ordem de Cister
Ordem religiosa católica, de origem 
francesa, cujo ênfase original se 
prendia com levar uma vida austera 
e autossuficiente através do labor 
manual (Wikipedia, 2017).



Cotter Dam Ground Plates Screenmakers
Este trilho situa-se ao longo da barragem do rio Cotter, na  
Austrália — um dos dois rios que providenciam água potável  
para a região de Camberra e Queanbeyan (Wikipedia, 2017). O  
trilho tem cerca de 1,4 km intercalados com plataformas que  
permitem aos visitantes caminhar nas proximidades do rio e 
observar os trabalhos na respetiva barragem (Screenmakers, 
s.d.). A inserção de informação ao longo das plataformas que  
demarcam o trilho acontece através da substituição de algumas 
traves do deck por traves de outro material (nomeadamente 
alumínio anodizado ou aço corten). Isto permite a integração de 
sinalética e informações de caráter histórico, ecológico e am-
biental no percurso de forma não-confrontativa. Essas placas 
fazem parte do sistema de sinalética exterior da barragem.
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1 Hotel Central Park AvroKO
A quinta hotel do Fontelo deverá oferecer uma experiência  
que se destina a um hóspede sensível ao ambientalmente  
correto e sustentável (Lislei, 2016).

O projeto executado para o 1 Hotel em Central Park, Nova 
Iorque, procura também consciencializar para a sustentabi-
lidade. De acordo com o gabinete de design AvroKO, respon-
sável pelo projeto, isso foi conseguido através do recurso a 
materiais naturais e, quando possível, locais. Procedeu-se à  
manutenção de elementos pré-existentes da arquitetura do  
edifício que, no espírito da transparência que rege o projeto,  
foram mantidos expostos (e.g. tetos e pavimentos de betão, 
colunas estruturais e paredes de terracota). Os materiais  
naturais foram adicionados ao espaço na sua forma «crua», 
celebrando as suas variações de aspeto que lhes são  
caraterísticas (AvroKO, 2017). 
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AvroKO



San Telmo Museum Extension Nieto & Sobejano Arquitectos
O San Telmo Museum situa-se na cidade de San Sebastián, 
em Espanha e funciona num antigo convento Dominicano do  
séc. XVI. Ao longo do tempo o vínculo religioso do edifício foi 
dissolvido, deixando-o ao abandono. Para fazer face à sua  
deterioração, a câmara da cidade decidiu adquiri-lo e reabri-lo 
enquanto museu municipal, em 1932 (San Telmo Museoa 
S.A., 2017). Posteriormente, os arquitetos Nieto & Sobejano  
propuseram a recuperação do edifício original e uma extensão, 
respeitando o aspeto do convento. Nesse sentido, foram em-
pregues elementos que possibilitam uma relação estreita  
entre o espaço construído e o ambiente em que este se situa (o 
Monte Urgull) — as fachadas em alumínio perfurado, deixando 
passar a vegetação como acontece na pedra da montanha e o 
recurso à relação entre sombra e luz, arquitetura e ciclo tempo-
ral, convidando à exploração da envolvente exterior do museu.
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Stefan Tuchila

Nieto & Sobejano Arquitectos



Surry Hills Library & Community Centre Signage Collider
Este projeto situa-se em Surry Hills, um subúrbio de Sydney 
cuja comunidade é caraterizada pela diversidade de idades, 
rendimentos e background cultural. O panorama arquitetónico 
é igualmente diverso. Assim, o programa para o projeto do 
edifício foi estipulado em afinidade com a comunidade local, 
que desejava um espaço onde fosse possível agregar vários 
serviços, para que todos o pudessem frequentar (ArchDaily, 
2008). O edifício é ecossustentável e apresenta o índice de  
eficiência energética mais alto dos edifícios do governo na  
Austrália (Collider, n.d.). No que diz respeito ao sistema de  
sinalética, este foi desenvolvido pelo estúdio Collider. É  
composto por quatro elementos (a entrada e três diretórios 
de piso) e o seu aspeto relaciona-se com a arquitetura. Os ele-
mentos dos diretórios assemelham-se a livros «empilhados» 
cuja inclinação reforça a indicação de direção real (Collider, 
n.d.). O recurso a relevos e baixos-relevos sobre as paredes do  
edifício conduz a uma solução integrada e harmoniosa.
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Gallesio, 1817 – 1839



Desenvolvimento do projeto

Premissas de conceção

Tendo em mente que os princípios que ancoram o hotel e  
todos os suportes de comunicação a desenvolver para o mes-
mo são comuns, esses critérios foram definidos em conjunto 
com os restantes intervenientes no projeto, garantindo que 
os suportes projetados para o interior e exterior estão em  
harmonia entre si, com a arquitetura e com o território.

Os conceitos que conduzem o projeto são:
Harmonia com o espaço — as soluções projetadas devem  
adequar-se ao hotel e às caraterísticas do território, sem que 
sejam demasiado intrusivas e se imponham aos visitantes. 
Experiência do lugar — pretende-se contribuir para exaltar as 
sensações que o lugar proporciona e extender essa experiên-
cia ao interior do edifício. 
Autenticidade — apropriação de materiais locais, do espírito  
«caseiro», da história e valores do território e de métodos de 
produção low-tech.

Para dar resposta aos conceitos aqui enumerados, os critérios 
construtivos definidos foram os seguintes:
Formas orgânicas — preferência por formas irregulares, à  
semelhança do que acontece na natureza.
«Escrever nas paredes» — o sistema de sinalética é uma inter-
venção sobre a própria arquitetura (através da fresagem das 
informações) e não um pastiche. Preferência por métodos de 
impressão que criem relevos como a fresagem e o selo branco.
Madeira enquanto matéria-prima principal — uma vez que é um 
material muito presente e que existirá madeira proveniente de 
espécies invasoras que terão de ser abatidas na quinta.
Composição horizontal — à semelhança da arquitetura do hotel. 

02.1
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Sinalética informativa e direcional

No contexto deste trabalho, por sinalética informativa e dire-
cional entendem-se os suportes de comunicação primários 
que permitem ao hóspede situar-se e lhe facilitam a tarefa de 
se deslocar no espaço.

Uma vez que este sistema de sinalética se destina a um ho-
tel, espaço que será frequentado por falantes de várias línguas, 
definimos que a melhor forma de garantir a sua legibilidade  
seria projetar um sistema predominantemente tipográfico   
bilingue (em português e inglês). Decidimos contudo desenhar 
também um conjunto de pictogramas cujo objetivo é criar uma 
redundância que reforça a informação fornecida pela tipografia.

Após ter sido definido que o suporte da sinalética seriam 
os paineis de contraplacado que irão cobrir parte das pare-
des do hotel, a fresagem surgiu como tecnologia ideal para 
nestes gravar a informação. Apesar de permitir integrá-la na 
arquitetura de forma natural, esta opção limitou um pouco a 
liberdade de desenho, uma vez que gera certos constrangi-
mentos que tiveram de ser considerados aquando da seleção 
do tipo de letra a utilizar e do desenho da iconografia. A título 
de exemplo, a dificuldade em fresar vértices sem interromper 
o processo de fresagem para alterar a fresa (que pode gerar 
desajustes) levou a que se procurassem formas de cantos 
arredondados.

 Para esse efeito, optámos pelo tipo de letra Dosis no peso  
medium para a informação em português e no peso light para a 
informação em inglês. Este tipo dispõe de um estreito leque de 
variações, o que levantou um problema: precisávamos de um 
tipo de letra que assegurasse a execução de vários suportes, 
quer para o interior quer para o exterior do hotel. Nesse sen-
tido, iniciámos uma pesquisa conjunta para selecionar outro 
tipo de letra com caraterísticas relativamente próximas às 
da Dosis (mas com mais variações) que pudesse ser utilizado 
como fonte principal para todos os suportes que não implicas-

02.2
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A primeira imagem da página ao lado 
mostra um teste de fresagem sobre 
madeira em que foi utilizado o tipo 
de letra Prelo, que exibe alguns  
vértices. Percebemos que, devido 
à dificuldade em criar vértices com 
precisão, os caratéres são modifica-
dos pela fresa, pelo que decidimos 
utilizar o tipo de letra Dosis (cujos 
cantos são arredondados) para 
evitar distorções não planeadas. 
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sem fresagem. Encontrámos a Prelo, com 18 estilos e vastas 
caraterísticas avançadas de tipografia. Pareceu-nos uma 
fonte adequada por se tratar de um trabalho português e  
por reunir caraterísticas plásticas que a tornam muito legível, 
neutra e humanizada.

No que diz respeito à combinação dos elementos da  
sinalética, o recurso a uma grelha para organizar a informação 
as segura que se podem acrescentar itens ou alterar a sua  
ordem a posteriori sem prejuízo do trabalho de design. A  
grelha foi desenhada tendo em conta as áreas disponíveis 
para gravação de sinalética nas paredes do hotel (isto é, as 
dimensões dos lugares onde existirá sinalética) e a distância 
previsível a que esta deverá ser lida pelo público.

A combinação de texto e ícones foi redesenhada várias 
vezes. Por fim, o texto foi alinhado à esquerda para facilitar a 
leitura (que acontece mais rapidamente se o ponto de início de 
uma nova linha for previsível). Os ícones, por sua vez, são colo-
cados à distãncia de dois «espaços m» em relação ao texto, à 
sua direita ou esquerda de acordo com a direção real do lugar 
que é apontado, para a reforçar. 

Altura do texto (caixa alta): 35 mm; 
Altura do ícone: 60 mm; Altura de 
cada fila: 125 mm.
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Relação pessoa/sinalética
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À esquerda, testes com o intuito 
de perceber as dimensões reais 
adequadas para a iconografia em 
relação com os restantes elementos 
da sinalética. 
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Iconografia
Os ícones desenhados ilustram espaços que existem no interior 
do hotel e no exterior próximo. Do sistema de sinalética do hotel 
fazem parte um total de 32 ícones (incluíndo aqueles que foram 
desenhados para os espaços exteriores pela Maria Amorim).

Definimos em conjunto que esta iconografia seria de suporte 
à sinalética, nunca surgindo sem legenda, e portanto poderia 
tomar um caráter figurativo, chegando a ser um pouco abstrata. 
Outro pressuposto conjunto e algo influenciado pela tecnologia 
e pelos materiais foi o facto de decidirmos que seriam ícones à 
base de linha e sem vértices. Desbastar grandes manchas com 
uma fresa seria um processo demorado e que deixaria visível o  
interior do contraplacado, que não é «regular» e por isso pode 
dar azo a um resultado muito pouco legível. 

Para evitar recorrer a uma grelha de desenho que pudesse 
retirar aos ícones a sua espontaneidade e aspeto orgânico  (sem 
que o resultado fosse heterogéneo) o desenho foi previamente 
traçado à mão e inserido numa esquadria de 120x120 mm. 
Após fazer testes em que os relacionei com outros elementos 
da sinalética percebi que os ícones estavam desproporcionados 
em relação aos espaços onde seriam utilizados, a distância 
a que seriam lidos e o texto que os acompanha, pelo que as  
dimensões foram reduzidas para 50%.
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barreceção restaurante

ala da fauna ala dos frutos silvestres

sanitário adaptado fraldário escada



zona de estar enoteca

sanitário feminino sanitário masculino

elevador

Amostra de ícones para os espaços exteriores, Maria Amorim
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Versão alternativa da iconografia, 
cujo traço é de espessura regular. 
Os ícones serão fresados sobre  
contraplacado folheado a madeira  
e a variação da espessura implica 
várias passagens da fresa. Para 
além de poder causar desa certos, 
este «acrescento» de tempo 
encarece o projeto e, apesar de lhe 
adicionar valor concetual e plástico, 
decidimos que devíamos providen-
ciar uma versão que assegura que a 
iconografia possa ser implementada 
com menos risco de erro.
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Diretório do piso 0
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Diretórios
O recurso a diretórios que agrupam toda a informação de que 
o hóspede necessita para se movimentar no espaço otimiza as 
deslocações e providencia algum conforto num lugar que não 
é familiar. Oferecem uma noção imediada da configuração do  
edifício. Dessa forma, defini os diretórios como sendo o  
principal elemento de sinalética, existindo um em cada piso, 
junto das escadas e elevador, por se tratar de um ponto de  
tomada de decisões para o hóspede. 

O diretório do piso a que diz respeito informa acerca das  
áreas e serviços disponíveis nesse piso e indica as suas direções 
através de setas e da posição dos ícones. A informação rela-
tiva ao piso em questão será fresada com mais profundidade 
— a maior sombra confere-lhe mais destaque. Os itens foram  
organizados e delimitados por piso. Esses itens encontram-se 
ordenados seguindo o critério de «local onde o hóspede se  
encontra» quando lê o diretório (por exemplo, a receção), 
«áreas do hotel», organizadas por urgência (isto é, as indi-
cações relativas às instalações sanitárias surgem antes das 
relativas às alas de quartos) e «acessibilidades».

No que diz respeito aos pisos em que o hóspede não se  
encontra, os ícones assumem uma posição neutra, à esquerda 
do texto, e não existem indicações de direção (setas) ou aces-
sibilidades (escada e elevador).

A delimitação por piso facilita a leitura e permite que os 
painéis possam ser parcialmente removidos sem os destruir na 
totalidade, caso seja necessário efetuar alterações no futuro. 
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Identificação de unidades de alojamento
A quinta do Fontelo é um lugar na serra rodeado de vege-
tação centenária e de uma diversidade de espécies animais.  
Pretende-se que o âmago de uma estadia no hotel passe pela 
oportunidade de experienciar em primeira mão a natureza. 
Sendo o hotel concetualmente definido pelo território em que 
se insere e desejando-se que adquira as suas caraterísticas, 
um dos pressupostos que me foi dado à partida foi que a identi-
ficação dos quartos deveria ser feita através da nomenclatura 
das várias espécies (vegetais e animais) que habitam a quinta, 
em vez de se recorrer a uma ordem numérica. 

Os quartos estão divididos em 3 alas da seguinte forma:
Ala da fauna (a poente, no piso -1, com 12 quartos) — melro,  
pintassilgo, andorinha, corvo, rola, raposa, esquilo, coelho,  
javali, borboleta, abelha e rã.
Ala da flora (a nascente, no piso 0, com 9 quartos) — oliveira,  
carvalho, cerejeira, videira, castanheiro, freixo, macieira, laran-
jeira e figueira.
Ala dos frutos silvestres (a nascente, no piso -1, com 9 quartos) 
— amora, maçã, cereja, laranja, limão, uva, figo, romã e castanha.

A arquitetura em «v» do hotel (percetível na p. 18) permite 
que o hóspede se desloque de forma relativamente intuitiva 
pelo espaço. Assim, a identificação dos quartos foi pensada 
para tomar uma forma discreta. Consiste numa peça de ma-
deira maciça que integrará a ombreira da porta. A designação é  
textual e, à semelhança da restante sinalética interior, será  
fresada sobre essa peça (que se diferencia do painel lateral 
através da direção do veio da madeira para indiciar a existên-
cia de informação). Esta zona será iluminada de forma suave 
através de um feixe de luz posicionado na ombreira superior 
da porta, tornando a identificação do quarto visível à medida 
que o hóspede explora o corredor. A informação tipográfica é  
complementada através de uma ilustração temática fresada 
no painel adjacente.
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Fauna (borboleta e raposa)
O posicionamento da ilustração no 
espaço disponível deve acontecer 
em função do tipo de fauna ilustrado.
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Elementos de confirmação da sinalética

Panéis ilustrados
A ilustração junto ao quarto acrescenta um nível de leitura 
distinto daquele que o hóspede encontra na informação  
textual da ombreira (que lhe permite identificar o respetivo 
quarto sem dificuldades) — funciona como elemento de apoio 
e confirmação da sinalética. Tratando-se de representações 
algo abstratas, considerei que estas ilustrações não per tencem 
à sinalética informativa e direcional mas sim a uma segunda 
camada de informação que introduz um caráter lúdico e poético 
à personalidade de cada quarto.

Existindo 30 unidades de alojamento para ilustrar, divididas 
em 3 alas cujos temas diferem (fauna, flora e frutos silvestres), 
selecionei 2 casos paradigmáticos pertencentes  a cada ala que 
sejam representativos das diferenças entre os vários motivos 
a ilustrar. As ilustrações utilizadas deverão ser coerentes com 
a linguagem utilizada para desenhar a restante iconografia  
presente na sinalética.
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Flora (videira e carvalho)
No que diz respeito às árvores, o 
critério passa por representá-las na 
sua totalidade (raíz, copa, tronco e 
ramos) sempre que possível. Apesar 
de ter optado inicialmente por outro 
tipo de solução, representando 
apenas parte da árvore (a folha, que 
costuma apresentar caraterísticas 
distintivas, por exemplo), o arq.º José 
Leite pediu especificamente que as 
raízes fossem incluídas na repre-
sentação, atentando para o facto de 
que mimetizam o aspeto da copa.
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Frutos silvestres (cereja e limão)
Os frutos devem ser representados 
 «vivos» (isto é, junto de outros  
elementos da planta). 



Sinalética temporária
Este tipo de sinalética foi pensado para resolver situações 
em que possa ser necessário acrescentar ao espaço do hotel 
conteúdos de caráter informativo e direcional sem que estes 
se confundam com a sinalética habitual. Essas informações 
podem ser, por exemplo, relativas a eventos que se passam 
ocasionalmente nos espaços comuns do hotel. São, por isso, 
pertinentes durante períodos limitados de tempo. Atendendo 
ao seu caráter efémero, prevê-se que possam ser projetadas 
no chão. Uma das ideias condutoras do projeto prende-se com 
estabelecer um diálogo entre a informação, o visitante do hotel 
e o espaço (sem que essa informação se imponha, servindo 
apenas de apoio para que o visitante possa deambular e  
descobrir os espaços do hotel naturalmente). Assim, o projetor 
é uma ferramenta que permite fazer uso da luz (e da sua tem-
peratura) para aludir ao conceito de ciclo temporal. O recurso à 
projeção permite também que a informação seja alterada sem 
dificuldade (de forma digital) e que esta possa ser facilmente 
distinguida da sinalética habitual do hotel. 
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Paisagem sonora
Este conteúdo lúdico e informativo 
reage à aproximação através de 
sensores e permite que uma  
paisagem sonora tipicamente 
própria de um espaço exterior possa 
ser fruída em espaços interiores.  
Atendendo a que a representação 
da espécie é estilizada, um meca–
nismo para ajudar a que seja identifi-
cada poderá ser retratá-la à escala.
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Painéis sonoros
O território onde o hotel se insere é rico em património natu-
ral e por isso uma das principais preocupações no desenho de 
suportes para o seu interior foi que os hóspedes pudessem 
continuar a experienciar as virtudes daquela natureza ainda 
que estivessem no interior do edifício. 

Uma forma de o proporcionar foi recorrer às paisagens  
sonoras da quinta. O painel sonoro, correspondente à temática 
da unidade de alojamento, é um suporte interativo que combina 
uma representação visual e uma componente áudio. Como se 
pretende que a interação com o mesmo não seja impositiva, 
incluí na representação visual aberturas circulares, para que o 
hóspede seja confrontado com uma affordance⁴ de que será 
emitido som.

Posicionado junto à zona de estar do quarto (onde existirão 
outros elementos de entretenimento como a televisão), reage 
à aproximação do visitante emitindo um trecho sonoro dis-
creto. A paisagem sonora poderá ser atualizada de acordo 
com a estação do ano, por exemplo. A extensão da experiên-
cia proporcionada pelo espaço exterior ao quarto do hóspede 
permite-lhe fruir uma paisagem sonora que pode não estar 
constantemente disponível no meio natural e, possivelmente, 
despertar-lhe o desejo de explorar o território que envolve o 
hotel e interagir com o património natural. 

Este projeto tinha já sido iniciado no âmbito da disciplina  
Interação e Experiência, tendo em vista que poderia vir a ser 
integrado nos artefactos desenvolvidos para a Quinta Hotel do 
Fontelo (p. 25 deste documento). A tecnologia necessária para 
o conceber tinha, no entanto, sido abordada apenas enquanto 
maquete. Atendendo a que trazê-lo para a Quinta do  
Fontelo implicava assegurar-me de que podia, de facto, ser 
implementado de forma viável em 30 unidades de alojamento, 
considerei importante averiguar caraterísticas técnicas. 

4. Affordance
Propriedades plásticas de algo que, 
quando percebidas,  comunicam a 
sua função (Norman, 2002, p. 9).
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A lista de equipamentos necessários para 1 unidade de  
alojamento é a seguinte:
Cartão de memória contendo o trecho sonoro; Microcontro-
lador Arduino UNO5; Sensor de movimento; Módulo de MP3; 
Transdutor6 (enquanto emissor de som). 

A montagem e posicionamento destes equipamentos  na  
unidade de alojamento seria executada de acordo com o  
esquema ao lado (p. 61), cabendo numa gaveta que não estaria 
acessível ao hóspede, mas através da qual a substituição do 
equipamento em caso de avaria pode ser feita com facilidade. 
Optei por posicionar o painel perto da televisão por se tratar de 
uma zona de lazer onde, à partida, o hóspede não permanecerá 
durante períodos longos de tempo.  

Apesar da abordagem à maioria dos suportes ter sido low-
-tech, evitando o afastamento das caraterísticas e valores da 
terra e da natureza, considerei que a experiência proporcio-
nada por este suporte justifica o recurso à tecnologia e  
garante uma variedade de interpretações do programa que  
nos foi apresentado. Apesar de ser um pouco paradoxal, a  
utilização da eletrónica foi pensada de maneira a não se tornar 
intrusiva, mas enquanto ferramenta para promover o reencon-
tro do hóspede com a natureza.

5. Arduino
Plataforma de prototipagem 
eletrónica destinada à execução de 
projetos interativos que pode ser 
programada para receber e reagir a 
inputs provenientes de vários tipos 
de sensores (Arduino, 2017).

6. Transdutor
Dispositivo capaz de converter  
uma forma de energia (neste caso 
um sinal elétrico) em outra (som) 
(Wikipedia, 2017). Utilizar uma  
coluna de som convencional faria 
com que a emissão de som aconte-
cesse de forma localizada.  
O transdutor, agregado ao painel, 
transforma-o numa superfície 
sonora, proporcionando um efeito 
acústico envolvente. 
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Outros suportes

Texto para wc das unidades de alojamento
A separar o quarto do hóspede da respetiva casa de banho 
existirá uma divisória de vidro fosco. Uma das tarefas ao meu 
encargo foi o design de um texto a colocar nesse vidro, que me 
deram a entender poder vir a ser poesia ou outro tipo de texto 
relacionado com a temática do quarto em questão.

Não tendo acesso aos textos definitivos, a solução pas-
sou por projetar um template prevendo que podem ser  
selecionados textos de diversos tamanhos. Uma vez que esta 
divisória se encontra paralela e próxima à cama, o texto deve 
ser posicionado a uma altura que possibilite a leitura quando 
o hóspede se encontra sentado na cama. Foi definido um eixo 
horizontal no centro da divisória no qual o texto será centrado. 
Isso assegura que mesmo que o texto seja demasiado curto  
fique no campo de visão do hóspede. Garante também algum 
equilíbrio entre textos mais curtos e textos mais compridos 
(como é possível perceber nas imagens à esquerda). A poesia 
foi composta em texto corrido em vez de separada em estro-
fes acompanhando o conceito de horizontalidade presente no 
projeto do hotel e nos suportes para ele desenhados. 

Material: vinil branco mate; Tipo de 
letra: Prelo nos pesos book e bold.
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Cardápio
O cardápio destina-se ao restaurante do hotel, que partilhará 
do ambiente caseiro, acolhedor e em harmonia com a «terra» 
que o espaço do hotel transmitirá. Será servida comida local 
preparada com ingredientes da época.  Estima-se por isso 
que a ementa venha a ser alterada sazonalmente. O arq.º José 
Leite explicou que, levando o conceito ao limite, se trataria de 
um espaço em que o visitante pediria alimentos em vez de  
pratos, em função dos ingredientes frescos que estivessem 
ao dispor na natureza, sem recurso a cardápio. Entendeu no  
entanto que se tratava de um ideia um pouco utópica e difícil de 
executar, mantendo-se a necessidade de projetar um cardápio. 

Tendo em conta que será um objeto manuseado com  
frequência optei por desenvolvê-lo em duas partes: o miolo em 
papel, que tratando-se do componente mais frágil poderá ser 
facilmente substituido e um suporte robusto (composto por 
duas peças em madeira e uma capa de entretela de linho onde 
será estampado o logótipo, a branco). 

Comecei por desenvolver um template para a informação. 
Atendendo a que o conteúdo da ementa não existe ainda,  
procurei desenhar um formato que pudesse acomodar comidas 
e ser replicado para as bebidas (distinguindo-se um do outro 
através do tipo de madeira do suporte — mais escura para as 
bebidas). À semelhança da arquitetura do próprio hotel, o cardá-
pio desenvolve-se em «profundidade», mostrando imediata-
mente os componentes da refeição através de marcadores que 
estão sempre visíveis ao fundo de cada página. Este modelo foi 
aprovado imediatamente.

 

Suporte: freixo negro; Capa:  
entretela de linho; Papel: 250 g, não 
revestido; Tipo de letra: Prelo nos 
pesos book, italic e bold; Métodos de  
impressão: impressão digital,  
estampagem, selo branco.



O suporte, por outro lado, sofreu numerosas iterações. A 
solução que comecei por desenvolver (uma prancheta de  
madeira onde o miolo era preso através de uma mola) foi  
considerada pelo arq.º José Leite demasiado «rudimentar» 
para o contexto do hotel e frágil para a natureza do uso que dela 
seria feito. Existiu uma notória dificuldade em chegar a uma 
solução prática, resistente e simultaneamente low-tech mas 
apropriada a um hotel de 5 estrelas. 

O arq.º José Leite sugeriu uma caixa em madeira que me 
pareceu excessivamente complicada. Pensámos também  
que um método de fixação entre miolo e suporte menos 
percetível seria o recurso a cola, mas entendemos que danificar 
permanentemente os suportes (obrigando à sua substituição 
juntamente com o miolo) era contraditório à preocupação com 
a sustentabilidade e tentativa de projetar algo durável. Deci diu-
-se por fim assumir o mecanismo de fixação, que seriam dois  
parafusos, permitindo a substituição do miolo e preservação 
das peças em madeira.

A capa é entretela de linho com o símbolo do logótipo do 
hotel estampado a branco. Apesar do logótipo ser composto 
por símbolo e texto optámos por usar apenas o primeiro 
por entendermos que o resultado seria esteticamente mais 
agradável. Na primeira página do cardápio é repetido o símbolo 
do logótipo, impresso em selo branco (que poderá ser utilizado 
noutros suportes impressos). 
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Modelação do restaurante, Lislei



Gallesio, 1817 – 1839



Conclusão e considerações finais

Quando iniciei o segundo ano do mestrado tinha em mãos 
outro projeto, iniciado no ano anterior. No entanto, quando foi 
apresentada à turma a opção de realizar um estágio curricular 
e respetivo relatório pareceu-me que essa seria uma boa 
oportunidade para estabelecer um primeiro contacto com as 
dinâmicas do mercado de trabalho.

O estágio foi dedicado apenas ao projeto da Quinta  
Hotel do Fontelo, aspeto que considerei ser um ponto positivo.  
Permitiu-me trabalhar seguindo a sequência de concetua-
lização e execução de um projeto que nos é ensinada em âmbito 
académico, de forma focada. 

 Apesar da duração prevista para o estágio ter sido de 
9 meses com 136 horas de permanência na entidade de  
acolhimento, devido a questões burocráticas relacionadas 
com a oficialização do estágio junto da Universidade de Aveiro, 
o início das reuniões na Lislei atrasou-se ligeiramente e o  
cronograma proposto inicialmente (p. 22) não foi inteiramente  
respeitado. A rea lidade do trabalho em estúdio revelou-se 
um pouco diferente daquilo que esperava. Articular a disponi-
bilidade de todos (arq.º José Leite, Ema Cardoso, professor 
Rui Costa, duas estagiárias e represen tantes da Unumnatura) 
significava por vezes dificuldades em agendar reuniões. A  
visita a Vouzela e à Quinta do Fontelo, por exemplo, aconteceu 
algo tardiamente, quando já nos debruçávamos sobre a ex-
ploração de conceitos que poderiam ser aplicados ao projeto 
em mãos. Os contactos com o cliente final também foram algo 
esporádicos e aconteceram mais no sentido de apresentar  
resultados do que para receber feedback (que se revelava 
algo vago). O tipo de relação entre designer e cliente que pude  
experienciar foi bastante distante, uma vez que esse contacto 
acontecia maioritariamente de forma indireta, através da Lislei. 
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No que diz respeito ao projeto em si, por ter acontecido na 
interceção do design e da arquitetura (e a par com esta), per-
mitiu-me abordá-lo sob um ponto de vista planimétrico, que 
levou a que a paisagem, o território, o trabalho de arquitetura e 
o trabalho de design fossem tratados como partes de um todo 
que devem interagir harmoniosamente entre si. Um exem- 
plo do quão ténue é a fronteira entre as disciplinas é visível no 
aproveitamento de estruturas que pertencem à arquitetura 
enquanto suporte da sinalética. Isto é, em vez desta ter sido 
impressa para ser colocada sobre a parede, será «impressa» 
na própria parede, passando o edifício a ser informação.

Por outro lado, o facto do trabalho de design ter surgido  
dependente do trabalho de arquitetura fez com que me fosse 
importante ter noção das particularidades do projeto. Por isso, 
uma das dificuldades que senti passou por ter de desenhar 
para um edifício que ainda não foi construído. Apesar do pro-
jeto de arquitetura existir e de me terem sido disponibilizadas 
modelações tridimensionais em que pude perceber os ambi-
entes das várias áreas do hotel (disposição do mobiliário, paleta 
de cores, materiais usados e etc.), nem sempre foi imediato 
visualizar a totalidade dos espaços e, não estando o projeto 
«fechado», algumas das modelações a que tive acesso não 
se tratavam de versões definitivas, com detalhes passíveis de 
sofrer ainda iterações. 

Deparei-me também com terminologia própria da arqui- 
tetura cujo significado tive por vezes dificuldades em  
compreender imediatamente. O facto do projeto compreender 
uma forte componente de design de produto também se  
revelou um desafio, uma vez que a minha formação incidiu 
maioritariamente sobre o design gráfico. No entanto, consi- 
dero que para alguém na minha situação, sem experiência 
profissional na área, experimentar vários tipos de projetos 
se torna benéfico para que possa ingressar no mercado de  
trabalho melhor preparada e com alguma noção do funciona-
mento de um projeto real. 

Creio que optar pela realização de um estágio é uma  
alternativa válida com vantagens muito próprias e tangíveis 
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para quem está prestes a entrar no mercado de trabalho, 
uma vez que obter experiência numa situação real se afigura  
sempre uma mais-valia.

Em suma, pretende-se com este trabalho colocar ao  
dispor do hóspede elementos que o guiem através das áreas 
e serviços do hotel (sinalética), a que este possa recorrer se 
necessário sem que se sinta confrontado com um excesso de 
«sinais e setas». Os vários suportes projetados comunicam 
a identidade do território, estabelecendo uma ponte entre a  
experiência vivida no espaço exterior e a estadia no interior do 
edifício. A ligação ao espaço exterior deve existir porque se pre-
tende que o território seja entendido como um todo. Estender a 
experiência oferecida pelo património natural da quinta ao hotel 
dá ao hóspede um vislumbre daquilo que existe em seu redor 
mesmo que não o possa experienciar em primeira mão devido 
a fatores que influenciem o comportamento da fauna e da flora 
(como a estação do ano, por exemplo). 

Assim, o design age como veículo de aproximação à natureza 
e ferramenta capaz de proporcionar ao hóspede experiências 
significativas que, possivelmente, promovam a criação de laços 
afetivos com o lugar e lhe despertem o desejo de regressar.
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Sinalética
A integração de sinalética dire-
cional  (para além dos diretórios) 
foi estudada mas revelou-se 
desnecessária, dada a configuração 
dos espaços do hotel.
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Diretórios
Estudos da relação entre iconografia 
e informação textual explorando 
a possibilidade de introduzir uma 
grelha. Uma vez que isso tornava os 
diretórios excessivamente rígidos 
mas, por outro lado, facilitava a sua 
leitura, optei por um meio-termo 
em que as linhas de texto iniciam 
sempre no mesmo sítio, deixando 
que os ícones acompanhem o texto. 
À direita, hierarquização da infor-
mação e introdução de réguas/
divisórias para que os painéis 
possam ser modificados sem serem 
destruídos na íntegra.
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Identificação de unidades 
de alojamento
Outras opções para a identifcação 
de quartos consistiam em fresar a 
informação no painel adjacente à 
porta, junto ao chão, ou numa peça 
de madeira no chão. A primeira 
opção foi descartada porque apesar 
de procurar uma solução pouco 
intrusiva, era excessivamente 
«invisível», tornando-se por isso 
pouco funcional. A segunda opção 
implicava o corte da carpete, coisa 
que podia levar a um desgaste 
precoce da mesma.
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Painéis ilustrados
Procura de um registo compatível 
com a linguagem gráfica utilizada 
para responder ao requisito de 
representar a árvore na íntegra, 
apresentado pelo arq.º José Leite.
A minha primeira opção consistia em 
representar apenas um elemento da 
árvore que permitisse a sua identifi-
cação (e.g. folha). Uma vez que isso 
não foi possível, a solução passou 
por representar as raízes no mesmo 
registo que a copa. 
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Painéis sonoros
Inicialmente perfurados na parede. 
O desenho foi aproximado da icono-
grafia dos restantes suportes.
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Cardápio
Numa fase inicial o suporte para o 
cardápio consistia numa prancheta 
a que o miolo era fixo através de fio. 
Uma vez que isso causava pontos 
de fragilidade no papel, explorei 
outras opções que acabaram por ser 
abandonadas por serem demasiado 
complexas.



Elevador

-1 Zona de estar lounge

Bar

Casas de banho toilets

Fauna fauna rooms

Frutos fruits rooms

-2 Restaurante restaurant

Casas de banho toilets

0
Escadas stairs

Receção reception

Flora flora rooms

1300325

As condições de posicionamento do painel de sinalética
aqui representadas devem ser também empregues nos
diretórios dos pisos -1 e -2. Localizações dos painéis 
assinaladas nas plantas de piso.
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Estrada Municipal 333 - S/N - Paços de Vilharigues, 3670-151 Vouzela
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PB 1

08/03/2017 Emissão para apreciação
09/03/2017 Alteração ao desenho

data do projeto

nome

data da impressão

escala em mm

requerente

projeto

projeto base

Francisca Pimenta Unumnatura
Gestão & Exploração Hoteleira, Lda.

desenho n.º

substitui

substituído porSinalética — Diretório do piso 0

Março/2017

2600

2000
600

3250

1625

27/11/17



Painel Porta da UA

2300

1090890 200

A - Vista de frente da porta da unidade de alojamento (UA)
B - Perspetiva da peça embutida na ombreira
C - Vistas da peça (madeira maciça)
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PB 2

08/03/2017 Emissão para apreciação
09/03/2017 Alteração ao desenho
11/05/2017 Alteração ao desenho

data do projeto

nome

data da impressão

requerente

projeto

projeto base

Francisca Pimenta Unumnatura
Gestão & Exploração Hoteleira, Lda.

desenho n.º

substitui

substituído porSinalética — Identificação do quarto

Março/2017

27/11/17

escala em mm



A - Área destinada a fresagem

A ilustração fresada deve ser posicionada
na área do painel destinada à fresagem de
acordo com a natureza do motivo a gravar.

Painel

890 200
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Estrada Municipal 333 - S/N - Paços de Vilharigues, 3670-151 Vouzela
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PB 3

08/03/2017 Emissão para apreciação
09/03/2017 Alteração ao desenho

data do projeto

nome

data da impressão

requerente

projeto

projeto base

Francisca Pimenta Unumnatura
Gestão & Exploração Hoteleira, Lda.

desenho n.º

substitui

substituído porSinalética — Ilustração em painel junto ao quarto

Março/2017

Porta da UA

2300

1090

200
2100

27/11/17

escala em mm



A - Parede da zona de estar da unidade de alojamento
B - Área destinada a gravação (madeira)

Secretária, zona de estar
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MESMA, DEVERÁ SER COMUNICADA AO AUTOR DE PROJETO ANTES DA FASE DE EXECUÇÃO. PREVALECEM AS DIMENSÕES ESCRITAS SOBRE AS DIMENSÕES GRÁFICAS.

Estrada Municipal 333 - S/N - Paços de Vilharigues, 3670-151 Vouzela
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PB 4

03/06/2017 Emissão para apreciação

data do projeto

nome

data da impressão

requerente

projeto

projeto base

Francisca Pimenta Unumnatura
Gestão & Exploração Hoteleira, Lda.

desenho n.º

substitui

substituído porOutros suportes — Painel sonoro

Março/2017

27/11/17

escala em mm

2600

900

Secretária, zona de estar

1700



2800

Vidro do WC

100

Breve o dia, breve o ano, breve tudo./ Não tarda nada sermos./ Isto, pensand
Todos mais pensamentos./ O mesmo breve ser da mágoa pesa-me,/ Que
Ricardo Reis breve o dia, breve o ano, breve tudo

3000

A - Área destinada a texto

O texto deve ser centrado verticalmente no 
eixo de simetria do vidro sem que exceda
as dimensões da área destinada a texto.



2600

≥ 600
≥ 600

≥ 100

Altura do texto a gravar

 pensando, me de a mente absorve/ 
/ Que, inda que magoa, é vida.
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Estrada Municipal 333 - S/N - Paços de Vilharigues, 3670-151 Vouzela
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PB 5

10/05/2017 Emissão para apreciação
11/05/2017 Alteração ao desenho

data do projeto

nome

data da impressão

requerente

projeto

projeto base

Francisca Pimenta Unumnatura
Gestão & Exploração Hoteleira, Lda.

desenho n.º

substitui

substituído porOutros suportes — Texto para vidro do WC do quarto

Março/2017

27/11/17

escala em mm
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TODO O CONTEÚDO INCLUÍDO NESTA FOLHA É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE LISLEI, LDA., NÃO PODENDO SER CITADO OU REPRODUZIDO SEM EXPRESSA  AUTORIZAÇÃO.
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MESMA, DEVERÁ SER COMUNICADA AO AUTOR DE PROJETO ANTES DA FASE DE EXECUÇÃO. PREVALECEM AS DIMENSÕES ESCRITAS SOBRE AS DIMENSÕES GRÁFICAS.

Estrada Municipal 333 - S/N - Paços de Vilharigues, 3670-151 Vouzela

1:2

PB 6

03/06/2017 Emissão para apreciação

data do projeto

nome

data da impressão

requerente

projeto

projeto base

Francisca Pimenta Unumnatura
Gestão & Exploração Hoteleira, Lda.

desenho n.º

substitui

substituído porOutros suportes — Cardápio

Março/2017

27/11/17

Main course

Dessert

Entré
e

257

5

297

escala em mm



Ficha técnica

Título Sinalética para o interior da quinta hotel do Fontelo  
— Relatório de estágio; Autoria e paginação Francisca Dias  
Santos Pimenta; Papel 100 g; Aveiro, dezembro 2017
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