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Abstract 

 

Academic internship developed under the master’s degree in Interior 

Design held at the Municipality of Idanha-a-Nova, Raiano Cultural Center, where it 

was possible to put in practice many of the skills acquired so far. 

The contact with the community and the work for her were the focal point 

of this whole period, but the most important was development of exhibition 

equipment for the Museum Nucleus of Olive Oil Proença-a-Velha to the tourism 

spot framed in Lagar Museum. This project has challenged the technical expertise 

and creative as possible realize the Interior Design with marketing/merchandising 

and both can be the starting point for combating desertification of in interior 

border areas of Portugal. 
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Velha 

 

 

Resumo 

 

Estágio curricular desenvolvido no âmbito do mestrado em Design de 

interiores, realizado na Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Centro Cultural 

Raiano onde foi possível pôr em prática muitos dos conhecimentos adquiridos até 

então. 

O contacto com a comunidade e a realização de trabalhos para ela foram o 

ponto fulcral de todo este período, mas o mais importante foi o desenvolvimento 

de equipamentos expositivos para o Núcleo Museológico de Azeite de Proença-a-

Velha para o ponto turístico enquadrado no Lagar Museu. Este projeto pôs à prova 

os conhecimentos técnicos e criativos e possibilitou perceber como o Design de 

Interiores se pode interligar com o marketing/merchandising e ambos podem ser o 

ponto de partida para o combate à desertificação das zonas Raianas do Interior.  
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1. Introdução 
 

1.1. Âmbito da proposta 
 

Nos últimos tempos estamos cada vez a assistir à desertificação de locais históricos, mas como 

refere Mendonça (2000) existem ainda Locais, povos, aldeias com muita história para dar a conhecer.  

Como todos nos temos conhecimento cada vez mais assistimos a uma desertificação do interior, 

pois a maioria das pessoas procura trabalho no Litoral deixando cada vez a aldeias Raianas.  

O estudo de caso desenvolvido durante o estágio, surge como meio para ajudar a comunidade da 

Beira Baixa a combater esse fator, tentando valorizar os espaços museológicos da região de Proença-a-

Velha com a conversão de um posto de Turismo situado no Lagar Museu em ponto de exposição de 

Azeites da Região. 

Fazer um estágio numa Câmara Municipal tem sempre como ponto fulcral a interação com a 

comunidade e este é um dos pontos do Departamento do Património e Cultura, mais propriamente no 

Centro Cultural Raiano onde se desenvolveu o estágio, pelo que durante este período muito outros 

trabalhos, para alem do estudo de caso, foram desenvolvidos como foi o caso de exposições para a 

divulgação de trabalhos da comunidade e ainda apoio escolar. 

O presente trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos. 

O capítulo 1 diz respeito à introdução, onde se faz um enquadramento do trabalho, bem como onde 

se traça os objetivos e a metodologia utilizada. 

Os capítulos 2,3 e 4 constituem a parte de desenvolvimento do trabalho.  

O capítulo 2 diz respeito ao enquadramento da empresa, onde se apresenta a empresa, onde ela se 

insere, qual a sua localização e apresenta-se ainda a metodologia utilizada para o desenvolvimento de 

cada projeto.  

O capítulo 3 dá-nos a conhecer outras atividades desenvolvidas durante o estágio com projetos de 

apoio à comunidade e de apoio escola, já no capítulo 4 apresenta-nos o estudo de caso, com o projeto 

para o espaço museológico do Lagar Museu de Proença-a-Velha onde o principal objetivo é a criação de 

equipamentos que iram ajudar o espaço a expor os produtos da Região, neste caso o Azeite. 

No capítulo 5 faz-se uma reflexão sobre quais os contributos do estágio profissional e 

pessoalmente. 

No final apresenta-se as conclusões e as referências bibliográficas.  

 

1.2. Questão da investigação 
 

Cada vez mais o Design de Interiores é utilizado como meio para transformar espaço de apoio à 

comunidade. A realização de exposições, a transformação de espaços de conferências, pontos de 

Turismo, entre outros.  

A tentativa de colocar em práticas os conhecimentos apreendidos academicamente será 

importante perceber que o Design de Interiores e principalmente o Design de Equipamento se 

conseguem unir para dar resposta ao problemas da comunidade.  
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Com cada vez mais o Design a interferir na comunidade será também ele capaz de combater a 

desertificação das Aldeias históricas e trazer mais visitante dando a conhecer os produtos da Região 

através de pontos de exposição? 

 

1.3. Estado da Arte 
 

Como refere Mendoça (2000) Proença-a-Velha é uma das muitas Regiões cheias de história, 

contudo como nos mostra o estudo de caso apresentado, é necessário combater a desertificação 

tentando valorizar o espaço museológicos com os produtos mais típicos e que podem atrair mais gente 

à zona. 

Para a realização do estudo de caso foi importante fazer uma pesquisa prévia de sobre 

merchandising1, pois visto que vamos conceber um espaço e equipamentos para a exposição de azeites 

é importante perceber qual a melhor maneira de os expor de maneira a que está seja a mais atrativa 

para os visitantes e clientes. 

O principal conceito de merchandising é destacar ou mostrar um produto – comunicar. O produto 

tem de atrair, seduzir, agitar com os sentimentos do consumidor. 

O grande objetivo do merchandising é incentivar à compra de produtos ou serviços a partir de uma 

exposição de produtos, onde proporciona também à informação, melhor visibilidade dos produtos, 

marcas ou serviços com o propósito de influenciar o consumidor. 

As linhas da composição de uma exposição são muito importante pois elas determinam o 

movimento e o que este quer dizer, assim a composição pode ser horizontal (calma/repouso), vertical 

(segurança/energia), diagonal (movimento), ondulada (graciosidade), quebrada (ritmo), quadrada 

(firmeza), triângulo (equilibrado) e círculo (atenção). 

As técnicas expositivas do merchandising caracterizam se por: 

 Separação: separar os produtos por categorias, conforme a procura do consumidor; 

 Visibilidade: o destaque de determinado produto; 

 Acessibilidade: deixar o produto de fácil acesso, principalmente se esta for uma loja de 

autosserviço; 

 Disponibilidade: a falta de produtos ou de escolha de oferta pode influenciar na compra 

do consumidor; 

 Localização: escolher os locais de maior trafego; 

 Posicionamento: é importante mostrar o preço, a qualidade e benefícios do produto, 

garantias, etc.; 

 Volume: a quantidade de produtos pode influenciar a compra. 

 

Outro aspeto muito importante para o Design de Interiores que afeta diretamente o merchandising 

é a escolha das cores para o espaço e a decoração, pois como já é do conhecimento do senso comum as 

cores influenciam a harmonia e equilíbrio do espaço. É importante também ter atenção à decoração 

pois um espaço despido deixa o consumidor perdido no espaço, bem como o excesso dela deixa o 

                                                           
1 Merchandising – (1) conjunto de técnicas de promoção da venda de um produto, com base no estudo do 

comportamento e das expectativas do consumidor e procurando maximizar as vendas; (2) publicidade não declarada a um 
produto serviço ou marca durante um programa de televisão ou rádio, durante um espetáculo, peça de vestuário, etc. 
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consumidor demasiado sufocado e com vontade de sair rapidamente dele. É importante conseguir uma 

harmonia entre as cores utilizadas, a decoração, os equipamentos e com os produtos expostos. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos gerais 
 

 Analisar a interação que o Design de Interiores e Equipamento têm no meio da 

comunidade, como este ajuda a dinamizar a Cultura mesmo nas Aldeias mais interiores. 

 Perceber se os conhecimentos adquiridos academicamente são ou não revelante no 

mundo do trabalho, num meio onde a questão é mais importante que qualquer outro 

fator. 

 

1.4.2. Objetivos particulares 
 

 Gerir prazos e aprofundar a metodologia de trabalho. 

 Fundamentar o espirito de equipa. 

 Estimular a criatividade quando se trabalha com prazos e orçamentos tão reduzidos. 

 

1.5. Metodologia 

 

O presente relatório, referente ao estágio desenvolvido no Centro Cultural Raiano da Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova teve início no dia 7 de Novembro de 2011 e terminou a 13 de Julho de 

2012. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi essencial ter um programa bem traçado. Definir quais as 

metas a atingir durantes as 3 fases de desenvolvimento. 

Na primeira fase engloba o início da pesquisa sobre o tema e sobre o local onde se desenvolveu o 

estágio. Traçou-se, ainda, as metas para as restantes fases do desenvolvimento do estágio e 

principalmente para a redação do relatório de mestrado, o presente trabalho. 

Na segunda fase, desenvolveu-se já na instituição de acolhimento, neste caso o Centro Cultural 

Raiano da Câmara de Idanha-a-Nova. Onde desenvolveu projeto segundo a supervisão do Dr. Paulo 

Longo. Durante esta fase realizaram-se diversos tipos de trabalho de apoio à comunidade e outros para 

promover o município, como foi o caso do projeto que será apresentado mais à frente onde se 

pretendeu valorizar um ponto de turismo com produtos da região. 

Na terceira, e última, ocorre depois do término do estágio e será dedicada à consolidação da 

realização do relatório de estágio. Onde será aprofundado e consolidados algumas pesquisas para 

fundamentação do presente trabalho, bem como a finalização de todos os conteúdos importantes para 

a apresentação do mesmo. 

Durantes estas três fases foi importante recorrer ao auxílio de professores, colegas de trabalho e 

ainda pessoas especializadas nas áreas que tocam o Design de Interiores como meio de fundamentar e 

orientar todo o trabalho desenvolvido durante o estágio, pois existem sempre dúvidas para as quais 

necessitamos de procurar resposta.  
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1.6. Fatores críticos de sucesso 

 

Quando nos encontramos em vias de terminar um fase académica e entrar para o mundo do 

trabalho muitos são os fatores que nos parecem ser condicionantes ou determinantes para o nosso 

sucesso nesta área profissional. 

O principal destes fatores é, sem dúvida, percebermos se nos encontramos capazes de dar resposta 

a todas as questões que nos irão aparecer. 

Com o decorrer do tempo podemos perceber que este se revelou um fatores importante de 

ultrapassar, pois estando a trabalhar num departamento onde nenhum dos superiores tem formação 

na área foi determinante para o sucesso por à prova todos os conhecimentos adquiridos. Para tal foi 

preponderante o contacto com profissionais de outras áreas que tocam o Design de Interiores, como 

foi o caso de carpinteiros para perceber se os equipamentos concebidos tinham estrutura suficiente 

para se sustentarem, e ainda o contacto com professores para perceber se os equipamentos concebidos 

se enquadravam no espaço ou mesmo se o seu desenho era o melhor para atingir o seu fim. 

Numa área como o Design de Interiores, e muitas outras, o fator experiência é sem dúvida muito 

importante, pois só com ela é que somos capazes de ser autossuficientes para percebermos se o 

idealizamos será o mais correto funcional, ergonómica e esteticamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 
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2. Enquadramento da empresa 

 

O Centro Cultural Raiano inserido no Sector da Cultura e do Património tem como objetivo a 

dinamização da cultura perante a comunidade. 

A empresa encontra-se enquadrada nas áreas de intervenção do município de Idanha-a-Nova, 

distrito de Castelo Branco. 

 

2.1. Enquadramento socioeconómico e cultural 

 

Enquadrado no concelho de Idanha-a-Nova, o município tem entre mãos diversos projetos 

influentes na comunidade, como são o caso do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, 

Geopark Naturtejo Meridional, Aldeias Históricas de Portugal, Oralidades e Rede AVEC. 

O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento tem como objetivos promover a formação, 

empreendorismo, intervenção social. Fundado em 1992para dar resposta às necessidades da 

população e do território concelhio de Idanha-a-Nova. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos 

que tem por objetivo a promoção e o desenvolvimento integrado do município, nas suas vertentes 

económica, social e cultural. 

A sua missão rege-se pelo desenvolvimento integrado, a valorização e sustentabilidade do 

território nas suas diferentes dimensões. E os seus objetivos destacam-se por: promover o 

desenvolvimento da formação e a qualificação da população; desenvolver o empreendorismo 

qualificando os empreendedores e os seus contextos e dinamizar a cidadania, a coesão social e a 

igualdade de oportunidades, garantindo condições de vida dignas para todos. 

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional é o primeiro geoparque português, integrado desde 

2006 nas Redes Europeias e Global de Geoparques. Sob os auspícios da UNESCO desenvolve-se num 

território de 4616 km2, nos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, Nisa, Oleiros 

e Vila Velha de Ródão. Neste território são prioridades a geoconservação, a educação e o geoturismo, 

todos alicerçados num património geológico de referência. Por ser uma região vasta mas homogénea, o 

Geopark Naturtejo oferece uma grande variedade de produtos turísticos, tendo como mais-valia 

comum a natureza e as excelentes infraestruturas. Inserido no parque, os visitantes, podem facilmente 

descobrir locais de observação e deambulação, bem como atividades culturais associadas, pode ainda 

descobrir locais de alojamento e a gastronomia regional. 

O projeto Aldeias Históricas de Portugal pretende a valorização do património arqueológico 

construído de 10 aldeias do distrito de Castelo Branco. Este projeto abrange as aldeias de Almeida, 

Belmonte, Castelo Novo, Castelo Mendo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares, Marialva, 

Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso. Esta iniciativa de requalificação urbanística e patrimonial tem 

permitido demonstrar a valia do património territorial e cultural como recurso económico, pois a 

qualidade e diversidade de investimentos tem-se feito nota na visibilidade das Aldeias históricas e de 

toda a Beira Interior. Pode-se afirmar que as principais estratégias de valorização passam pelo 

domínio patrimonial (com a intervenção e conversão de muitos espaços históricos, como a Sé Catedral 

de Idanha-a-Velha, o solar Corte Real e a Casa de Brandão e Melo, Casas Senhoriais de Linhares da 

Beira, em que as ultimas foram transformadas em unidades de alojamento, entre outros); no domínio 

Social (com a instalação de infraestruturas básicas e reabilitação urbanística com o objetivo de 

responder às necessidades da população, tentando ao mesmo tempo contribuir para um equilíbrio 

estético e ambiental); e ainda, no domínio económico (neste baseia-se no desenvolvimento dos 

domínios anteriores e no potencial empreendorismo que cada região possibilita, tendo sempre como 

principio a sustentabilidade global e a valorização deste projeto). 
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Figura 1- Mapa do Projeto Aldeias Históricas de Portugal (fonte: http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/) 

 

O projeto Oralidades é uma iniciativa ao abrigo do Programa Europeu Cultura 2007-2013 e 

envolve uma parceria internacional entre os Municípios de Évora, Idanha-a-Nova e Mértola (Portugal), 

Ourense (Espanha), Ravenna (Itália), Birgu (Malta) e Sliven (Bulgária), unidos num vasto programa de 

cooperação e intercâmbio cultural baseado em aspetos comuns das comunidades europeias, onde 

assume especial destaque a tradição musical da Europa do Sul (tanto na sua vertente tradicional, como 

no registo erudito) e a tradição oral (contos populares, cancioneiros, romanceiros e histórias de vida). 

Este projeto tem como objetivo estabelecer uma relação permanente e equilibrada entre tradição e 

modernidade. Esta opção consiste na aposta em trabalhar as oralidades nas suas várias formas de 

comunicação desde as verbais até às sonoridades musicais. 

O projeto Rede AVEC (Alliance de Villes Européennes de Culture2) criado em 1997 formando a 

Rede Europeia das Cidades Históricas e Territórios. O seu principal objetivo é construir uma Europa de 

Regiões baseada no respeito pelas diferenças e pela interação entre culturas, onde o património 

material ou imaterial são os vetores de identidade e de partilha, uma base na qual se constrói cidades 

sustentáveis. Cada uma destas premissas faz parte da construção de património com valores 

partilhados, através da conservação dos legados do passado e do desenvolvimento de novas criações. 

Os principais objetivos deste projeto passam por: integra harmoniosamente inovação no que já existe; 

fazer do local em destaque um grande motor para o desenvolvimento económico, cultural e social; 

contributo para o crescimento da economia; e tentar arranjar visibilidade internacional. 

Para além dos projetos, que o Município de Idanha-a-Nova tem entre mãos, este possui ainda 

várias áreas de intervenção, como são os departamentos de ação social e saúde, ambiente e gestão de 

resíduos, Cultura e Património, Desporto, Educação e Juventude, Investimento, Proteção Civil, 

Urbanismo e Ordenamento e Veterinária. 

 

                                                           
2 Alliance de Villes Européenes de Culture – Aliança Cultural das Cidades Europeias [em tradução]. 
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2.2. Localização 

 

Idanha-a-Nova é um dos muitos concelhos do Distrito de Castelo Branco, localizado na Beira Baixa 

e possui cerca de 2 300 habitantes. É sede de um dos maiores municípios de Portugal, com 1 412,73 

km² de área e 9 716 habitantes (2011), subdividido em 17 freguesias. O município é limitado a norte 

pelo município de Penamacor, a leste e sul pela Espanha e a oeste por Castelo Branco e pelo Fundão.  

 

 

Figura 2- Mapa do concelho de Idanha-a-Nova (fonte: http://www.cm-
idanhanova.pt/conteudos/default.asp?ID=6&IDP=20&P=20#) 

 

2.3. Centro Cultural Raiano 

 

A empresa, na qual se realizou o estágio, foi diretamente a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, no 

departamento da área de intervenção da Cultura e do Património.  

Como já foi referido, e como nos mostra o diagrama a baixo, podemos verificar que dentro do 

departamento de Cultura e Património encontramos diversas instituições e projetos envolvidos. Mas 

tal como podemos ver confirmar o estágio esta enquadrado na instituição do Centro Cultural Raiano.  
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O Centro Cultural Raiano encontra-se situado na Avenida Joaquim Morão em Idanha-a-Nova. Há 

quem considere este centro cultural o último Castelo Raiano devido à sua volumetria sólida e granítica 

com poucas aberturas para o exterior, á semelhança dos que outrora defendiam povoações; mas, desta 

feita, é um "castelo" construído para vencer a batalha da desertificação, com um papel preponderante 

na dinamização cultural da região e simultaneamente, com o objetivo de fortalecer e fomentar as 

relações transfronteiriças. 

Neste projeto de autoria do Arq.º Marçal Grilo, nada foi deixado ao acaso. O jardim interior (em 

torno do qual se circula) confere um toque de inovação e frescura ao edifício, permitindo uma ampla 

entrada de luz natural. São 2800 metros quadrados distribuídos por três salas de exposições, uma das 

quais com a exposição permanente "A agricultura nos campos de Idanha", um auditório com 260 

lugares utilizado para diversos espetáculos (de música, dança, teatro, etc.) e também como sala de 

cinema (onde são exibidos filmes atuais), sala polivalente para diversas atividades e gabinetes de 

trabalho. O espaço integra ainda um apartamento destinado a investigadores. 

 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 

Áreas de intervenção 

Ambiente e Gestão de Resíduos  

Cultura e Património 

Desporto 

Educação e Juventude 

Investimento 

Proteção Civil 

Ação Social e Saúde 

Veterinária 

Urbanismo e Ordenamento 

Arquivo Municipal 

Biblioteca Municipal 

Centro Cultural Raiano 

Centro de Artes Tradicionais 

Fórum Cultural 

 

Quadro 1 – Diagrama das áreas de intervenção da Câmara de Idanha-a-Nova e especificação do departamento da 
Cultura e do Património, mostrando qual o claramente em que secção se enquadra o estágio. 
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2.4. Missão e valores 

 

Os principais objetivos da Instituição Centro Cultural Raiano prendem-se pelo desenvolvimento 

Cultural e recuperação do Património Classificado. 

Com a criação do Centro Cultural Raiano o Município tem a possibilidade de constantemente dar 

mais oferta cultural à comunidade. Através da sua exposição permanente os munícipes e visitantes 

podem conhecer um pouco mais de como se desenvolvia a atividade agrícola no passado, bem como 

perceber quais os utensílios que os nossos antepassados utilizavam. Nas restantes salas de exposição é 

sempre possível deslumbrar trabalhos feitos pela comunidade e ainda fazer ações de apoio escolar, 

onde os mais novos tomam contacto com atividades extra curriculares, como por exemplo exposições 

pedagógicas, teatros, concertos, entre outros. Não esquecendo a sala de cinema onde estão sempre a 

acontecer atividades, como mostra de filmes, concertos, festas das crianças, etc. 

A outra vertente do Centro Cultural Raiano vira-se mais para o Património Classificado, onde se 

pretende ao máximo dinamizar os espaços arqueológicos e museológicos recuperados. Este é um 

centro de referência disciplinar, técnica e funcional, desenvolvendo e coordenando as ações básicas de 

pesquisa, preservação e comunicação referenciadas no património cultural. 

E compete-lhe apoiar os restantes núcleos da rede museológica nas áreas de investigação, 

conservação, documentação, divulgação e educação.  

 

2.5. Serviços prestados 

 

Como já foi referido, o centro Cultural Raiano existe em duas vertentes, uma mais cultural e a outra 

como apoio à rede museológica, com a preservação e dinamização do Património Classificado. 

Contudo, entre estas vertentes o centro tenta ainda prestar serviços como o apoio escolar, o apoio à 

comunidade e a dinamização da Cultura do município. 

 

2.6. Apoio escolar 

 

O apoio escolar é feito através da realização de constantes atividades extra curriculares que iram 

complementar os conhecimentos académicos dos alunos do ensino básico, de maneira menos teórica 

mas ao mesmo tempo sempre bem fundamentada, para que as crianças possam aprender coisas 

diferentes através de atividades diferentes, como exposições, pequenas mostras para a associação de 

pais, leitura de histórias, entre outros. Todas estas atividades podem ser realizadas no Centro ou fora 

ele, como por exemplo mas escolas ou como forma de dinamização de espaços museológicos. 

 

2.6.1. Apoio à comunidade 

 

No apoio à comunidade, o Centro, organiza diversas exposições para mostra dos trabalhos 

realizados pela comunidade como método para intemporalizar atividades que já poucas pessoas fazem, 

como o caso das tapeçarias e outros ofícios. Para além da organização das exposições, o centro ajuda a 

promover e a realizar conferencias, reflexões, passeios onde toda a comunidade pode participar.  
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2.6.2. Apoio a outras instituições 

 

Como já foi referido, o Centro, existe como apoio às outras divisões/setores do departamento da 

Cultura e do Património e acima de tudo promove alguns dos projetos em que a Câmara de Idanha-a-

Nova esta envolvida no âmbito da museologia e arqueologia. E ainda o apoio a instituições de caridade, 

como ir-se-á mostrar mais à frente em um dos projetos desenvolvidos. 

 

2.7. Metodologia de trabalho e projetual 

 

Como já foi referido anteriormente, no ponto referente ao fatores críticos de sucesso no Capitulo I, 

o facto de não ter nenhum superior da área fez com que não existisse um método de trabalho imposto 

pela empresa. 

O único que me fora imposto pela instituição era que tinha de estar no posto de trabalho às 9h da 

manha e que por vezes era necessário ir aos locais de intervenção ou onde se iriam realizar eventos em 

que o departamento se encontra envolvido. 

Contudo, para todos os trabalhos é sempre essencial haver uma metodologia de trabalho, para tal 

durante o período de estágio optou-se por desenvolver uma metodologia de trabalho própria, que 

envolve 5 fases, como se pode verificar no quadro abaixo. 

 

 

Quadro 2- Metodologia de projeto desenvolvida durante o período de estágio 
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O projeto deve, normalmente, passar pelas 5 fases.  

A primeira, briefing do projeto, trata-se do lançamento do projeto onde se é definido o que é 

pretendido para o projeto, quais os objetivos, a quem se destina, faz se a documentação do espaço, 

define-se qual o programa funciona, ou seja, como será composto o espaço, o que irá possuir e onde. 

Na segunda fase, pesquisa, efetua-se uma pesquisa na internet e em obras bibliográficas na procura 

de conceito e de maneira a que se perceba melhor o que estamos a desenvolver e onde se inserem. Faz-

se ainda pesquisa de matérias, equipamentos e tenta-se perceber o que já foi realizado para espaço 

espaços como aquele que se esta a desenvolver. 

A terceira, conceção do projeto. Nesta fase faz-se os primeiros desenhos para o espaço, de maneira 

a perceber se o programa funcional e se os objetivos pretendidos estão a ser cumpridos e se interagem 

harmonicamente. É nesta fase, também, que se desenvolvem os primeiros desenhos para os 

equipamentos e que se consultam outros especialistas de maneira a perceber se o que estamos a 

desenhar é possível de concretizar. 

Na quarta fase, desenhos finais e 3D, trata-se da consolidação de todos os desenhos necessários 

para o desenvolvimento do espaço e/ou dos equipamentos, bem como a elaboração e pedido de 

orçamentos por parte de produtores e construtores. 

Na quinta e última fase, realização. Entrega-se a documentação final aos construtores para a sua 

realização e montagem. 

Esta metodologia aplica-se quando estamos a falar de espaço interiores ou à conceção de 

equipamentos para interiores, contudo, durante o período de estágio muito outros tipos de trabalhos 

foram desenvolvidos (a pedido da instituição), como foi o caso da elaboração de cartazes para eventos 

ou organização de exposições onde todos os equipamentos estavam definidos, como mais à frente será 

explicado. Apesar disso a metodologia de trabalho foi basicamente a mesma, modificando apenas as 

tarefas envolvidas em cada fase. 

No calendário, apresentado a seguir, é possível verificar as datas para as três fases que envolvem o 

projeto, estudo de caso que será à frente apresentado. 

A primeira fase diz respeito ao reconhecimento do projeto e à identificação de todas as 

necessidades inerentes a que na metodologia anteriormente apresentada diz respeito ao briefing do 

projeto. 

Na segunda é o tempo destinado á conceção do espaço, execução de desenhos técnicos e 

apresentação de propostas e soluções, que envolva a parte de pesquisa, conceção do projeto e a fase de 

conceção de desenhos finais e 3D 

Na última fase temos a avaliação dos custos inerentes ao projeto e a sua implementação, que diz 

respeito à realização do projeto, segundo a metodologia anteriormente apresentada. 
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3. Atividades desenvolvidas 

 

3.1. Contextualização 

 

Durante o período de estágio muitas atividades diferentes foram desenvolvidas e algumas até 

relacionadas com outras áreas de estudo, mas tendo sido este estágio realizado numa Câmara 

Municipal na divisão de Património e Cultura todos os trabalhos inerentes a estes temas têm sempre 

de ser tratados independente de ser da área de estudo ou não, como foram muitas vezes os casos de 

trabalhos para o apoio escola. 

Como já referido anteriormente, os principais objetivos do departamento é o apoio cultural à 

comunidade e o apoio na museologia e arqueologia. 

Neste capítulo serão apresentadas duas categorias de trabalhos desenvolvidos o primeiro é 

referente ao apoio escolar onde se dará conta de trabalhos como exposições para os mais novos e 

ainda a realização de um vídeo para a associação de pais, no segundo é referente ao apoio à 

comunidade com trabalhos para a divulgação da cultura, onde apresentam os projetos de exposições 

organizadas para mostrar os trabalhos da comunidade, os artefactos de antigamente e ainda a 

realização de cartazes para atividades culturais fora do Centro Cultural Raiano. 

A maior parte dos projetos foram realizados fora do Centro Cultural, pelas diversas freguesias da 

Câmara Municipal o que obrigou ao constante reconhecimento do território e dos diversos espaços e 

projetos de intervenção. 

É ainda muito importante referir que em todos os trabalhos apresentados nestas duas categorias, 

apoio escolar e apoio à comunidade, foram sempre realizados sem que nenhum orçamento por detrás 

estivesse envolvido, ou seja, todos os projetos tinham de ser feitos com o que existe à disposição e que 

pertence à Câmara Municipal. 

 

 

Estágio Idanha-a-

Nova 

Apoio escolar 

Caso de Estudo 

Associação de pais 

Serviços educativos 

Posto de Turismo, expor 

azeite, Proença-a-Velha 

 

Apoio à 

comunidade 

Cartazes Passeio Pedestre 

Exposição Brinquedos 

Exposição Medelim 

Jornada de Reflexão de 

Gastronomia e Turismo 

Cruz Vermelha 

Quadro 4 – Diagrama de trabalhos desenvolvidos, subdivididos em 3 categorias 
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No seguindo ponto será apresentado dentro das categorias Apoio escolar e Apoio à comunidade o 

enquadramento de todos os trabalhos envolvidos, bem como uma pequena descrição de cada um. 

 

3.2. Projetos 

3.2.1. Apoio escolar 

 

Como já referido anteriormente, nesta categoria serão abordados os trabalhos realizados para as 

atividades extracurriculares para os mais novos. 

 

3.2.1.1. Enquadramento 

 

Como podemos verificar no quadro acima (quadro 3), realizaram-se dois trabalhos para o apoio 

escolar. O primeiro é referente a um projeto realizado a pedido da associação de pais e o segundo faz 

parte dos serviços educativos. 

 

3.2.1.2. Descrição dos projetos desenvolvidos 

 

O primeiro trabalho realizado para a Associação de pais tinha como finalidade a criação de um 

vídeo para a despedida dos alunos do 4ºB da Escola Primária de Idanha-a-Nova. Este trabalho consistia 

numa retrospetiva de todas as peripécias e dos momentos mais agradáveis pelos quais esta turma 

tinha passado no ano letivo 2011/2012. Para a realização deste vídeo foi essencial a recolha de 

diversas fotografias de atividades realizadas pelos alunos durantes os vários momentos, o carnaval, as 

aulas, visitas de estudo, atividades desportivas, etc. A associação de pais pretendia ainda que esta fosse 

também como que uma prenda de oferta à Professora Ivone (professora que acompanhou os alunos). 

 

O segundo trabalho passa pelo apoio aos serviços educativos em que por vezes em determinadas 

situações os alunos vêm até à biblioteca onde se leem histórias ou até ao centro cultural e é necessário 

acompanha-los, explicando-lhes as exposições ou desenvolver atividade para o desenvolvimento 

intelectual dos mais novos. Muitos destes trabalhos trata-se do acompanhamento das crianças durante 

as atividade. 

 

3.2.2. Apoio à comunidade 

 

Nesta categoria serão abordados todos os trabalhos realizados para o apoio cultural da 

comunidade, como a realização de exposições, organização de cartazes para encontros e convenções.  

 

3.2.2.1. Enquadramento 

 

Nesta categoria foram desenvolvidos cinco trabalhos com objetivos e funcionalidades diferentes. 

Cartazes para o Passeio Pedestre e para as Reflexões de Gastronomia e Turismo, Exposição de 

Medelim, Exposição de Brinquedos e ainda composição da nova Sede da Cruz Vermelha. 



Estágio no Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova  

21 

3.2.2.2. Descrição dos projetos desenvolvidos 

 

Para os trabalhos dos cartazes a para o passeio Pedestre e Reflexões de Gastronomia e Turismo os 

principais objetivos era a organização da informação e prepara-los para impressão. Todos os 

conteúdos foram previamente dados tratava-se, exclusivamente do desenvolvimento gráfico dos 

cartazes. 

 

 

Figura 3 – Cartaz Passeio Pedestre 

 

 

Figura 4 – Cartaz Reflexões de 
Gastronomia e Turismo 

Exposição de Medelim é o resultado de uma formação realizada pela Formadora Susana Martins 

com o apoio da junta de freguesia de Medelim num atelier de pintura e bordado. A exposição foca-se na 

mostra dos trabalhos realizados pelas formandas. 

O principal objetivo era a mostra do trabalho, para isso organizou-se a exposição por categoria de 

trabalhos, como a zona de quadro bordados, toalhas bordadas, tabuleiros bordados e zonas de pinturas 

com estampados e pinturas em camisolas. Pretendeu-se se todo o espaço estivesse harmonioso e 

organizado por secções consoante o tipo de trabalho. 

Para completar a exposição foi essencial conseguir equipamentos que ajudassem à mostra dos 

produtos e que interagissem com o espaço, tendo em conta que o espaço onde ser realizou a exposição 

é um edifício da junta que mantem a estrutura original de uma casa de habitação típica de região, mas 

que se encontra recuperada e que hoje em dia é utilizada para a colocação de exposições temporárias e 

outros eventos da junta. 
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Figura 5 – Exposição de Medelim, zona de exposição de t-
shirt pintadas 

 

Figura 6 – Exposição de Medelim, zona de exposição de 
quadros bordados 

 

 

Figura 7 – Exposição de Medelim, parede com t-shirts 
pintadas 

 

Figura 8 – Exposição de Medelim, dia da inauguração 

A exposição brinquedos regeu-se mais ou pelos mesmos princípios. O junta de Freguesia de 

Monsanto pretendida expor vários brinquedos de antigamente, pelo que o primeiro passo foi essencial 

fazer uma recolha de todos os brinquedos, depois passou à sua organização no espaço dedicado à 

exposição. 

Para a organização espacial da exposição foi fundamental haver uma separação por categorias de 

brinquedos. Essas categorias dividiam-se entre bonecas, carrinhos, outros brinquedos de menina e 

menino e ainda por materiais. 
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Figura 9 – Exposição de brinquedos, alguns brinquedos presentes 

 

Figura 10 – Exposição de Brinquedos, mesa com 
brinquedos de menina 

 

Figura 11 – Exposição de Brinquedos, mesa com carrinhos 

 

Figura 12 – Exposição de Brinquedos, vista geral da sala 

 

Figura 13 – Exposição de Brinquedos, boneca em caixa de 
vidro 

O projeto Cruz Vermelha tratou-se de ajudar a divisão de Castelo Branco a trocar de instalações. À 

Cruz Vermelha de Castelo Branco foi-lhes atribuída uma nova sede pelo que o projeto consistia em 

colocar todo a material/equipamentos já existentes na antiga sede e dispô-los no novo espaço. Para a 

organização do novo espaço era importante ter em conta todas as necessidades que o espaço como a 

Cruz Vermelha tem de ter em conta, as zonas bem distintas, mas o mais importante é que nenhum 

material/equipamento poderia ser comprado pelo que teria de ser compor o espaço o melhor possível 

com o existente tendo em conta que os dois espaços são diferentes. 
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Figura 14 – Cruz Vermelha Castelo Branco, gabinete 
médico 

 

Figura 15 - Cruz Vermelha Castelo Branco, enfermaria 

 

Figura 16 - Cruz Vermelha Castelo Branco, sala de 
formação 

 

Figura 17 - Cruz Vermelha Castelo Branco, zona de 
arrumos de material doado. 

 

Figura 18 - Cruz Vermelha Castelo Branco 

 

Figura 19 - Cruz Vermelha Castelo Branco, quarto 



 

 

 

Capítulo IV 
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4. Caso de estudo - Núcleo museológico do Azeite de 
Proença-a-Velha  

 

4.1. Enquadramento do projeto 

 

Este projeto surge por parte da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova como esforço de trazer aos 

espaços Museológicos, como é o caso do ponto de Turismo da Freguesia de Proença-a-Velha, mais 

atividades. Com este projeto o município pretende promover os produtos da região e em particular o 

Azeite, o presente Ponto de Turismo está enquadrando no Lagar Museu. Este espaço acumula a função 

de Receção onde se encontram todas as informações sobre o Lagar e sobre a Região. 

Proença-a-Velha é uma Povoação com história (MENDONÇA, 2000) e pretende-se que esta região 

seja o exemplo para as restantes freguesias do município, pelo combate ao abandono demográfico e 

valorizando as suas raízes como meio para atrair mais população e mais visitantes que iram trazer 

mais cultura e mais economia para a Região. Numa população Raiana, como esta, é fundamental a 

sobrevivência do Turismo e da nossa Cultura como meio para atrair mais visitantes e novos 

moradores. 

 

4.2. Objetivos 

 

O principal objetivo deste projeto é que possa servir de modelo a ser aplicado a todos os postos de 

Turismo da região. 

A proposta dos equipamentos de apoio ao posto de Turismo terá como premissas promover o 

património, atrair um público de excelência, promover a Aldeia, o Concelho e a Região, através do 

Azeite e da sua exposição. 

Pretende-se a criação de um espaço harmonioso que possa receber os possíveis visitantes da 

região, e que estes se sintam atraídos. Como ponto de partida para que esta adquiram os produtos, lá 

possam voltar e que falem do espaço a outros possíveis visitantes. 

 

4.3. Como expor o azeite 

 

4.3.1. O azeite 

 

“O Azeite é muito apreciado desde a antiguidade pelo seu valor gastronómico, pelas suas 

características químicas, biológicas e organoléticas, mas também porque as suas propriedades 

preventivas e terapêuticas fazem dele uma gordura absolutamente insubstituível.” (ASSOCIAÇÃO DE 

AZEITE DE PORTUGAL, 2002) 

 

Mais à frente iremos perceber que existem diferentes tipos de azeite e isso deve-se também aos 

diferentes tipos de azeitona. O Azeite produz da simples transformação da azeitona numa massa que 

irá ser prensa extraindo dessa forma o azeite. Existem azeites que são produzidos através da mistura 

de vários tipos de azeitona (conhecidos por Blend) e outros que são produzidos apenas de um tipo de 

azeitona (conhecidos por monovarietais) e todas essas características contribuem para a diferente 
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variedade e gama de azeites que temos disponíveis conferindo-lhes acidez, sabor, cheiro e função 

diferentes. 

 

Já no Império Romano a oliveira era vista como uma árvore mítica e simbolizava a imortalidade, 

esta história, tradição e cultura difundiu-se durantes estes largos seculos pelos povos mediterrâneos. 

Acredita-se que a primeira produção de azeite se deu na Ásia Menor e esta datada do início da 

Idade de Bronze, onde foram encontradas vários vestígios de instalações e vasos utilizados para a 

transformação do azeite (ASSOCIAÇÃO DE AZEITE DE PORTUGAL, 2002). 

Contudo, foi graças aos gregos e romanos que o azeite se difundiu pela Europa, bem como, segundo 

a ASSOCIAÇÃO DE AZEITE DE PORTUGAL (2002), estes foram os mais aventureiros e entusiastas na 

sua produção e aplicação, utilizando-o de diversas formas e funções, tais como “múltiplas utilizações 

que lhe davam na cozinha, utilizavam ainda o Azeite como medicamento, unguento ou bálsamo, 

perfume, combustível para iluminação, lubrificante de alfaias e impermeabilizante de tecidos”. 

Mais tarde com as expedições marítimas de Portugal e Espanha a cultura do oliva e a sua produção 

difundiu-se um pouco por todo um mundo principalmente onde as condições climatéricas eram 

favoráveis ao seu crescimento. 

 

4.3.2. O azeite em Portugal  

 

Apesar de os primeiros vestígios de oliveiras datarem da Idade do Bronze, só no século XV e XVI o 

cultivo de azeitonas se generalizou por todo o país, tendo sido o primeiro documento em que aparece 

referencia à oliveira o chamado “Código Visigótico”3. 

Em 1162, a sede do Templários, em Tomar, início no primeiro foral concedido pela vila a 

exploração olivícola, pelas mãos do mestre Gualdim Pais. 

Em 1170 também os forais dados por D. Afonso Henriques de Lisboa, Alcácer do Sal, Palmela e 

Almada, lhe seguem o exemplo, bem como o do Algarve (1269) e de Évora (1273) 

Em 1392, em Évora, foi escrita a primeira regulamentação do ofício de Lagareiro, mas só no século 

XVI Coimbra e Lisboa lhe segue o modelo. 

 

Apesar de os processos de transformação de Azeite continuarem rudimentares até à relativamente 

poucas décadas, este foi motivo de vários prémios e exposições internacionais, bem como um dos 

principais produtos de exportação. Contudo entre 1945 e 1947 registou-se um enorme surto de 

estruturas industriais no país e isso provocou a deslocação das populações rurais para as cidades 

criando uma escassez na mão-de-obra agrícola (COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS OLIVICULTORES DE 

MURÇA, 2011). 

 

Todavia, nas últimas décadas, e com o aumento do desemprego industrial viu-se uma nova aposta 

na produção de azeite e plantação de novos olivais utilizando técnicas e tecnologias modernas como 

meio de otimização do processo de produção e obtenção de azeite. 

Não podendo de deixar de afirmar que foi graças às ordens religiosas que nunca deixaram cair por 

terra a sua persistência na revitalização da agricultura, dando sempre uma especial atenção ao azeite o 

seu “óleo sagrado”. Isto também só foi possível devido às características de crescimento das oliveiras 

com a sua resistência à seca e a fácil adaptação a terrenos pedregosos. 

                                                           
3 Código Visigótico – documento que previa a multa de 5 soldos (moeda da altura) a que arrancasse uma oliveira 

alheira enquanto se fosse outro tipo de árvore a multa era apenas de 3 soldos. 



 Estágio no Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova  

 

 29 

4.3.3. A produção de Azeite em Portugal 

 

Nas décadas de 50 e 60 Portugal era um país autossuficiente, contudo nas seguintes décadas com a 

baixa produção de azeite o país tornou-se um importador de azeite. Este fator deveu-se à falta de 

informação e conhecimento da época, pois na altura a classe médica aconselhava o consumo de 

gorduras polinsaturadas, baixando consideravelmente o consumo médio por pessoa4.  

Só a partir dos anos 80 se começo a embalar o azeite em garrafa isso deveu-se ao interesse do 

sector vinícola pelo sector do azeite, pois até então a compra em garrafa não era generalizada. Em a 

algumas cooperativas, tais como a de Moura existia uma garrafa modelo para todos os azeites. 

Segundo a Casa do Azeite5 numa entrevista dada ao ANDRADE (2012) do jornal Economia 

Expresso no ano de 2011 a produção de Azeite aumentou 44% em comparação com a média dos três 

anos anteriores estimando ainda que o crescimento irá continuar até 2015 o créscimo será na ordem 

dos 20% por ano e entre 2016 e 2020 irá estabilizar numa média de 10%. 

 

 

Figura 20 – Gráfico alusivo ao crescimento da produção de azeite (ANDRADE, 2012) 

ANDRADE (2012) afirma ainda que “Desde finais dos anos sessenta que Portugal não produzia 

tanto azeite, sendo de esperar, segundo os especialistas do setor, que dentro de um/dois anos o país 

                                                           
4 Em 1960 o consumo médio por ano por pessoa era de 10 litros em 1990 o mesmo consumo médio passou a ser de 3 litros 

por pessoa. (GOUVEIA, 2011) 

5 Casa do Azeite é a entidade que representa a ASSOCIAÇÃO DE AZETE DE PORTUGAL. Associação esta que representa os 

produtores de azeite portugueses. 
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volte a ser autossuficiente neste domínio.”. A Casa do Azeite revela ainda a ANDRADE (2012) que as 

exportações aumentaram cerca de 67% de 2011 em comparação com os 3 anos anteriores e prevê-se 

que continuem numa média de 40%. 

Contudo, como revela Mariana Matos da Casa do Azeite a ANDRADE (2012), "Estima-se uma 

redução na produção, particularmente nas zonas de produção mais tradicionais. Essa quebra esperada 

está relacionada com as condições climatéricas adversas da última primavera, muito seca e que, por 

isso, prejudicou a floração e respetiva formação de azeitona. O que não sabemos bem é se os novos 

olivais que agora entram em produção (como são maioritariamente regados, não tem um impacto tão 

negativo das condições climatéricas), nomeadamente do Alentejo, serão suficientes para 

contrabalançar as quebras dos olivais tradicionais". 

 

4.3.4. Variedades de azeitonas 

 

Os tipos de Azeitonas mais produzidas em Portugal são: a Galega, a Carrasquenha, a Cordovil, a 

Redondil e a Verdeal. 

 

 

 

Galega Vulgar: é a variedade mais abundante em 

Portugal. É uma árvore que tende em crescer 

bastante em altura e as suas azeitonas possuem 

formas cilíndricas com cerca de 1,5 a 2,5 gramas, cor 

verde médio e preto intenso quando maduro. De 

carroço com forma elíptica e superfície lisa e estrias 

pouco vincadas. 

Quanto ao seu rendimento de azeite encontra-se 

entre os 14% e 18%. 

 

 

 

Galega Grado de Serpa: azeitona de forma 

esférica e simétrica que pode pesar entre 2,5 e3,5 

gramas. A sua cor evolui de verde tornando-se preta 

intenso. O seu caroço é ovoide e de superfície lisa. 

Quanto ao seu rendimento de azeite encontra-se 

entre os 17% e 20%. 
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Carrasquenha: azeitona de forma ovoide, quase 

cilíndrica que pode pesar em 3 e 5 gramas. A sua cor 

vai do verde passando ao amarelo e finalizando com 

um roxo escuro. O seu carroço é ovoide com 

superfícies muito rugosas. 

Quanto ao seu rendimento de azeite encontra-se 

entre os 22% e 24%. 

 

 

 

Cordovil de Elvas: azeitona de forma elíptica 

assimétrica que pode pesar 3 a 4 gramas. A sua cor 

vai do verde acinzentado tornando-se num roxo 

vinhoso. O seu caroço é elíptico assimétrico 

terminado num bico encurvado com superfícies 

rugosas. 

Quanto ao seu rendimento de azeite encontra-se 

entre os 25% e 30%. 

 

 

 

Cordovil de Serpa ou Moura: azeitona de forma 

elíptica que pode pesar 3 a 4 gramas. A sua cor vai do 

verde-claro tornando-se num preto vinhoso. O seu 

caroço é elíptico com superfícies pouco rugosas. 

Quanto ao seu rendimento de azeite encontra-se 

entre os 23% e 26%. 

 

 

 

Redondil: azeitona de forma esférica que pode 

pesar 3 a 6 gramas. A sua cor vai do verde passando 

pela cor vinho tinto e tornando-se num preto intenso. 

O seu caroço é ovoide com superfícies rugosas. 

Quanto ao seu rendimento de azeite encontra-se 

entre os 22% e 26%. 
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Verdeal de Serpa ou Moura: azeitona de forma 

elíptica ou ovoide que pode pesar 3 a 5 gramas. A sua 

cor vai do verde intenso tornando-se num roxo. O seu 

caroço é elíptico assimétrico com superfícies pouco 

rugosas. 

Quanto ao seu rendimento de azeite encontra-se 

entre os 22% e 24%. 

 

Quadro 5 – Descrição das diversas variedades de Azeitonas presentes em Portugal com base em CEPAAL 

 

4.3.5. Processos de transformação do azeite 

 

As técnicas de transformação do azeite foram mudando durante os últimos largos seculos. 

Antigamente eram utilizadas os métodos tradicionais de prensagem onde o azeite era extraído a frio, 

enquanto que os métodos modernos de extração utilizam diversas variações de pressão e temperatura. 

O processo de transformação de azeite até à atualidade passou por 4 tipo de prensas. Da mais 

antiga para a mais moderna utilizava-se uma prensa de varas com galgas de tração animal, surgindo a 

seguir a prensas de parafuso com galgas de acionamento hidráulico, seguiu-se as prensas hidráulicas 

com galgas de tração mecânica. Atualmente o processo utilizado é a linha automática com prensas de 

martelos elétricos. 

Para a transformação da Azeitona em Azeite esta passa por 6 passos muito importantes dentro do 

Lagar que passam desde a receção da azeitona no lagar até á filtragem do azeite 

Os passos para a transformação da Azeitona são: 

1. Receção da azeitona no lagar; 

2. Limpeza, lavagem e pesagem da azeitona: a limpeza e lavagem da azeitona permite 

eliminar qualquer tipo de sujidade que possam vir a interferir ou processo e na 

qualidade do produto final; 

3. Moenda da azeitona: este é o processo da azeitona em massa, antigamente através 

de galgas e hoje em dia através de processos automático como os moinhos de 

martelos mecânicos; 

4. Batedura: nesta fase a massa é sujeita a lentos e contínuos batimentos e um 

pequeno aquecimento que irá causar o aparecimento das primeiras gotas de Azeite 

e permite uniformizar a massa criada anteriormente; 

5. Extração do Azeite: antigamente este processo era obtido através da prensagem da 

massa anteriormente formada, contudo nos dias de hoje este processo é obtido 

através de sistemas de centrifugação, onde a massa é colocada a alta velocidade e 

permite separar o azeite extra virgem, das águas e do bagaço da azeitona6; 

6. Filtragem: este trata-se de um processo facultativo, que permite retirar quaisquer 

gotículas de água ou sujidade que ainda possam existem. Este processo é feito 

                                                           
6 Bagaço da azeitona são os resíduos finais da massa de azeitona depois de lhe serem pisados, espremidos e 

extraídos os líquidos, como o caso do azeite. 
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mesmo antes do embalamento e pode ser feito ate duas vezes ou pode 

simplesmente não ser realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Diagrama explicativo do 
processo de transformação da azeitona em 
azeite  

(fonte: 

http://www.casadoazeite.pt/AZEITE/como

seproduz/Diagrama/tabid/164/Default.asp

x) 

 

4.3.6. O Azeite na alimentação e gastronomia 

 

Desde sempre o azeite foi utilizado como ingrediente principal da nossa alimentação e 

gastronomia e é apreciado pelo mundo fora conferindo uma identidade a cada prato através do seu 

sabor, cor e aroma como que um elemento unificador de todos os ingredientes. 

Com a vastidão que é o mundo gastronómico é muito importante conseguir conhecer e saber 

escolher qual o melhor azeite para determinado uso, pois devido aos seus diferentes tipos de acidez 

este provoca diferentes reações e sabores. 

Dentro dos diversos tipos de azeite, conforme a sua acidez que podemos encontramos são: 

Azeite virgem – com uma acidez igual ou inferior a 2% este é produzido através de azeitona 

completamente sã, o que confere um sabor, cheiro e qualidade excecional. Utilizado para o consumo 

direto, assados, sopas, refogados e marinadas (ASSOCIAÇÃO DO AZEITE DE PORTUGAL, 2002). 
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Azeite virgem extra – apresenta acidez igual ou inferior a 0,8%, obtido através de azeitona sã. Os 

azeites virgem extra de sabor mais suave são normalmente utilizados para o uso direto como tempero 

de saladas e mesmo na doçaria tradicional enquanto os de sabor mais intenso são utilizados na 

confeção de molhos (ASSOCIAÇÃO DO AZEITE DE PORTUGAL, 2002). 

Azeite refinado – contém uma acidez igual ou inferior a 1%. É um composto de azeite enriquecido 

com azeite virgem aromático e frutado. Como o mais barato de todos os azeites, utilizado normalmente 

para fazer fritos, devido à sua resistência a altas temperaturas, este é o mais indicado quando 

queremos que o azeite não penetre no interior dos alimentos pois este cria uma crosta. (ASSOCIAÇÃO 

DO AZEITE DE PORTUGAL, 2002) 

 

4.3.7. Benefícios do Azeite na saúde  

 

O Azeite é a melhor e mais saudável gordura vegetal que pode ser consumida, não esquecendo que 

33% da energia que consumimos diariamente são gorduras (PG). Segundo a ASSOCIAÇÃO DO AZEITE 

DE PORTUGAL (2002) “O Azeite é uma gordura essencialmente monoinsaturada, rica em vitamina E e 

outros antioxidantes naturais (caroteno e polifenóis) que ajudam o nosso organismo a defender-se dos 

“radicais livres” responsáveis pelo envelhecimento celular, prevenindo os efeitos nocivos da idade 

sobre as funções cerebrais e o envelhecimento dos tecidos e órgãos em geral”, podendo assim concluir 

que o azeite é um dos melhores alimentos que se pode incorporar na dieta pois este diminui a 

possibilidade de doenças cardiovasculares.  

A correta incorporação do azeita na dieta alimenta influencia os níveis de colesterol, pois aos 

contrários das gorduras animais saturadas, este reduz o ‘mau’ colesterol (LDL) e mantem o nível do 

‘bom’ colesterol (HDL) no sangue. Ainda segundo a ASSOCIAÇÃO DO AZEITE DE PORTUGAL (2002) o 

azeite é aconselhado na diabetes (influenciando favoravelmente os valores de açúcar e gordura no 

sangue), na osteoporose (favorece a mineralização óssea estilando o crescimento e aumentando a 

absorção do cálcio) e protege ainda alguns tipos de cancro, em particular o cancro da mama.  

De acordo com o ATELIER DO AZEITE (2005) o azeite ter ainda propriedades influenciam 

positivamente problemas como obesidade, artrite reumatoide, pressão arterial e no processo de 

envelhecimento. 

Quanto à beleza o azeite também é comummente pelas suas propriedades hidratantes que ajuda a 

rejuvenescer a pele danificada melhorando a sua elasticidade e nutrindo, podendo ainda ser utilizado 

como: esfoliante de pele7, nas unhas8 e como agende de remoção de maquilhagem9. 

                                                           
7 Azeite utilizado como esfoliante de pele: misturando azeite com sal grosso ajuda a remover peles mortas e a 

enriquecer as camadas mais saudáveis por de baixo da pele hidratando ao mesmo tempo todo o corpo (ATELIER DO 
AZEITE, 2005). 

8 Azeite utilizado nas unhas: esfregando azeite ao redor da unha permite com que estas fiquem mais hidratadas e 
com um brilho natural (ATELIER DO AZEITE, 2005). 

9 Azeite utilizado como loção de remoção de maquilhagem: deitando 1 ou 2 gotas de azeite num algodão permite 
retirar a maquilhagem da zona dos olhos sem criar irritação, podendo ainda ajudar a suavizar rugas que tende a aparecer 
nesta zona (ATELIER DO AZEITE, 2005) 
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4.3.8. Prémios, eventos, encontros, … 

 

João das Barbas  

 

Azeite virgem extra de Trás-os-Montes - Mirandela - 

foi considerado um dos vinte melhores do mundo no guia 

internacional, FLOS OLEI 2010, que elege mais de 600 

azeites de 40 países. Para a produtora de 81 anos trata-se 

de "um presente magnífico e uma homenagem ao pai", 

sendo João das Barbas a alcunha que seu pai teve nos 

tempos da Universidade, em Coimbra. Azeite com 

Certificação de Denominação de Origem Protegida. (DOP.) 

 

 

 

 

Os prémios  

 2009  

FLOSOLEI- “the best 20” distinguido neste prestigiado guia dirigido pelo conceituado 

provador italiano Marco Oreggia como “Il frantoio emergente”.  

 2010  

TERROLIVO – Concurso Internacional de Azeites Mediterrânicos  

Israel Medalha de Ouro.  

OLIVINUS – Concurso Internacional de Azeites da América Latina.  

Argentina Medalha de Ouro (prestígio)  

1ºCampionato Del Mondo Dell’Olio Extravirgine Di Oliva – Expo – Xangai  

2ºLugar na categoria Extra Virgem DOT 

FLOS – Selecionado para este guia com a pontuação de 90 

 

Figura 21-Azeite João das Barbas 
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Figura 22- Evento de lançamento da EXPO Azeite 2008 realizado no Restaurante North, em São Paulo 

 

 

Figura 23- Encontros de azeites em Abrantes 
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O azeite balsâmico Gran Riserva de 

Oro de cem anos é usado como finalização 

de um prato, tendo a consistência de um 

caramelo. Para usar o produto, basta uma 

gota, segundo Carlos Gonçalves, gerente 

da Casa Santa Luzia. 

 

 

 

 

Figura 25- Azeite extra virgem ABC de Minas 

 

Figura 24- Azeite balsâmico Gran Riserva de Oro 
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Figura 26 – Azeite Reserva da Família, azeitona espanhola 

 

 

  

Figura 27- Edição Limitada de Azeite com embalagens personalizadas e numeradas 

 

 
 
 
 



 Estágio no Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova  

 

 39 

 
 

 

 

 

 

Gallo Azeite  

A empresa Zé Bairrão está a dar os 

primeiros passos na exportação dos seus 

produtos. O azeite, que integra a ação 

promocional de Azeites da Nossa Terra da 

Tagus – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado do Ribatejo Interior. 

 

 

 

 

 

Figura 29 - VII Feira do Azeite, Vinho e Produtos Regionais de Murça 

Figura 28 – Azeite Gallo 
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4.4. Como intervir num espaço público 

 

Os Centros Históricos são espaços públicos que capazes de viver em harmonia com a realidade 

social, cultural e funcional. Estes encontram-se em contante mutação devido às diversas exigências dos 

tempos modernos criando a necessidade de adotar práticas de intervenção eficazes e funcionais. 

Assim, o objetivo geral deste relatório e estágio é mostrar quais são as considerações que se devem 

ter em causa durante a requalificações e valorização dos espaços públicos nos centros históricos, bem 

como quais as soluções que podem ser aplicadas e permitidas. 

Neste contexto e numa primeira fase, o estudo apresentado abordou a área. Numa segunda fase, 

procurou-se avaliar pela análise dos resultados obtidos, uma série de aspetos qualitativos e 

quantitativos, bem como de análise da participação pública. A avaliação qualitativa consistiu numa 

análise visual de forma a concluir acerca da melhoria das transformações operadas nos vários espaços 

públicos-alvo de intervenção. A avaliação quantitativa realizou-se em termos de custos associados aos 

vários trabalhos efetuados, bem como em termos de áreas de implantação. No caso da participação 

pública e face à sua importância em todo o processo de requalificação, efetuou-se uma discussão dos 

resultados obtidos.  

As principais atividades têm como função analisar, interpretar, projetar e intervir nos diversos 

espaços em que o homem ocupa, como foco nos aspetos: Ergonómicos, psicológicos, tecnológicos, 

funcionais e de impacto ambiental.  

Para ser possível concretizar e intervir nos espaços públicos históricos é importante saber gerir e 

executar projetos de interiores e equipamentos, bem como elaborar orçamentos, memórias descritivas 

e cronograma de trabalhos, nunca esquecendo o quão é importante saber valorizar e revitalizar os 

espaços e os objetos. 

 

4.4.1. Expositores de azeite 

 

 

Figura 30 - Expositor de azeite em 
supermercados. Fonte: www.pdvativo.info 

 

Figura 31 - Centro Cultural Gastronómico em Sampa. Fonte: 
marcelokatsuki.blog.uol.com.br 
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Figura 32 - Expositor de azeite em supermercados. Fonte: www.pdvativo.info 

 

 

Figura 33 - Expositor de azeite em supermercados. Fonte: 
www.pdvativo.info 

 

Figura 34 - Mercado Municipal, evento “Japão à 
Brasileira” 
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Figura 35 - Expositor de azeite em supermercados. Fonte: www.pdvativo.info 
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4.4.2. Vitrinas de vidro 
 

   

 

 

Figura 36 – Expositor em feira da Coopagrol 

 

Figura 37 – Loja rede Prezunic, Rio de Janeiro. 
Fonte: www2.sm.com.br 

 

 

Figura 38 – Receção do Lagar Coopagrol 
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4.4.3. Estudo de encaixes 
 

Encaixes para vidros 
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4.5. Zona de intervenção 

 

 

Figura 39- mapa da zona de intervenção – Núcleo Museológico do Azeite de Proença-a-Velha 

 

 

Como se pode verificar no mapa acima apresentado a zona de intervenção está enquadrada no 

Núcleo Museológico do Azeite de Proença-a-Velha, também conhecido por Lagares de Proença-a-Velha 

e faz parte da rede de museus do Centro Cultural Raiano da Camara de Idanha-a-Nova. 

O Núcleo é composto por diversos espaço, como os próprios lagares de azeite, antigas zonas de 

animais e, atualmente, um espaço convertido em posto de Turismo. É nesse ponto de Turismo que se 

vai realizar o projeto, aqui neste capítulo apresentado. 

O ponto de Turismo situa-se mesmo junto à entrada para o Núcleo Museológico e é nele que os 

visitantes podem obter mais informações sobre os Lagares e mesmo sobre a região. Já antes de o 

projeto começar a Câmara teria tentado colocar o espaço como zona de exposição de azeite mas o 

único que fez foi distribuir alguma garrafas e bilhas no espaço. 

 

4.6. História do local 

 

Proença-a-Velha é uma das 17 freguesias do concelho de Idanha-a-Nova e segundo MENDONÇA 

(2000), Proença é uma povoação cheia de história e cultura plantado mesmo no Interior Raiano, onde 

as paisagens, monumentos e tradições foram muito importantes para o desenvolvimento do que 

conhecemos hoje como Portugal. 

Zona de intervenção 
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"Com uma vida que ronda seguramente os mil anos, Proença-a-Velha é uma 
das mais antigas povoações de Portugal. Temos notícia da sua existência desde 
os alvores da nacionalidade, quando o rei Afonso Henriques desenvolvia a sua 
política de recuperação e povoamento indispensáveis à identidade geográfica 
do seu reino. (...) 

Num Crescimento inequívoco até ao séc. XVI, a vitalidade de Proença viria 
progressivamente a decair até que, em 1835, lhe foi retirado o estatuto de 
Concelho. Mas a sua gente continuaria, no labor quotidiano, a escrever páginas 
da mesma História." (Mendonça,2000) 

 

 

A história de Proença data do reinado de Afonso II, quando em Abril de 1218 D. Pedro de Alvites, 

mestre dos Templários, deu floral10 a Proença. Foral, este, considerado ainda nos dias de hoje como 

sendo “um dos diplomas de maior importância para o estudo dos municípios portugueses nos 

primórdios do nosso país” (PROVENÇAL). 

Em 1505 no Tombo da Comenda de Proença-a-Velha (MENDONÇA, 2000, p.103 e 104) definem se 

os novos limites da região e em 1510 D. Manuel I concede novo foral onde segundo Provençal terá sido 

a época do grande apogeu desta região. Em 1835 o concelho é extinto devido à reforma administrativa 

ocorrida em Portugal desde 1832, contudo desde 1842 até aos dias de hoje, Proença-a-Velha passa a 

ser considerada como freguesia do concelho de Idanha-a-Nova. 

De entre o seu património encontra-se diversas igrejas e capelas, o Pelourinho e Cruzeiro, o Núcleo 

Museológico do Azeite, o jardim de São Sebastião, diversos chafarizes, fontes poços públicos e 

fontanários. Esta é uma região fortemente marcada pelas tradições cristãs onde ainda nos dias de hoje 

diversos rituais são repetidos, tais como a Ladainha da Quaresma, os Cântico dos Martírios e outras 

cerimónia, festivais e romarias são realizadas. 

 

4.6.1. Lagar de Azeite (museu) 

 

Também conhecido como o Núcleo Museológico do Azeite, este museu encontra-se localizado no 

interior da freguesia e incorpora a rede de museus do centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova, 

anteriormente este fora um complexo agrícola11 adquirido nos anos 90 pela Câmara de Idanha-a-Nova 

a um proprietário local com o objetivo de o associar ao “seu projeto de valorização e afirmação do 

património regional raiano, sobre a supervisão do professor Benjamim Pereira” (PROVENÇAL). 

Na representação da disposição organizacional do Núcleo Museológico do Azeite, abaixo 

apresentada, podemos verificar que este se encontra separado por 4 sistemas fundamentais usados em 

Portugal na extração do azeite. A prensa de varas, parafuso e hidráulica encontram-se no local desde os 

finais do século XX e a linha automática criada em 2009. 

                                                           
10 Foral - [História] documento emanado do monarca, pelo qual se constituía o concelho, se regulava a sua 

administração, e se indicavam os seus limites e privilégios (INFOPÉDIA – Foral. Disponível em: 
http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/foral) 

  

11 Este complexo agrícola encontra-se totalmente murado e era composto por palheiros, pocilgas de porcos, silos 
para forragens e anexos. E encontra-se disposto em dois espaços laterais e possui dois portões de entrada, ambos 
orientados para a rua Poço Novo (MUSEU DO AZEITE)  
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1 – Galgas acionadas a tração animal e 

Prensas de Varas; 

2 – Galgas de acionamento a água e Prensa 

de Parafuso; 

3 – Galgas de acionamento mecânico e 

Prensas Hidráulicas;  

4 – Receção/posto de Turismo; 

5 – WC; 

6 – Galeria de Exposição; 

7 – Linha Automática de Produção de Azeite 

(2009); 

8 – Área interior descoberta. 

Figura 40 – Desenho de representação da disposição organizacional do Núcleo Museológico do Azeite (MUSEU DO AZEITE) 

A quando da compra do espaço encontrava-se no local dois lagares de azeite, o primeiro (mais 

antigo) com duas prensas de varas e pio de três galgas de tração animal (que vemos representado na 

imagem anterior como o correspondente ao número 1) e um segundo, de prensas hidráulicas e tração 

mecânica das galgas (representado na imagem anterior com o numero 3). Contudo, e como forma de 

complemento e modo a oferecer uma completa gama das tecnologias utilizadas antigamente, a Câmara 

adquiriu, vindo da região do Fundão, uma prensa de parafuso com tração hidráulica completando a 

coleção de com três diferentes sistemas de acionamento por galgas. 

Em 2009, como forma de enriquecer o espaço, foi implantada a Linha Automática de Produção de 

Azeite permitindo ao espaço Museológico oferecer ao visitante visão geral dos processos de produção 

de azeite desde antigamente até aos dias de hoje, com as várias tecnologias utilizadas. Permitindo 

ainda que se possa produzir azeite no local, valorizando os recursos internos desta região e garantindo 

visitas guiadas aos visitantes durantes a época laboral nos quais será possível verificar todos os 

componente que exigem o processo de transformação da azeitona em azeite, bem como sentir o cheiro 

e paladar do azeite da região acabado de fazer. 
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Figura 41 – Prensa de Varas com galgas acionadas a 
tração animal 

 

 
Figura 42 – Prensa Hidráulica com Galgas de acionamento 
mecânico 

 
Figura 43 – Prensa de Parafuso com Galgas de 
acionamento hidráulico  

 

 
Figura 44 – Linha Automática de Produção  
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4.7. Documentação fotográfica do espaço 

4.7.1. Fotografias do lagar 
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4.7.2. Fotografias da zona de intervenção 
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4.8. Intervenção 

4.8.1. Descrição da intervenção 

 

Como já foi referido anteriormente, os principais objetivos deste projeto é a valorização do espaço 

em termos Culturais, como meio de trazer mais população e visitantes à Região. 

Para a realização do espaço foi fundamental ter um plano bem traçado12, onde se realizaram várias 

pesquisas para se tentar perceber o que já foi feito, bem como o que ainda se poderia fazer. 

Assim, os principais pontos do projeto consistiam em: 

 Levantamento de espaços interiores, com vista ao estudo prévio de propostas de 

intervenção; 

 Elaboração de propostas de intervenção em espaço interiores, no âmbito de 

reconfiguração de funções; 

 Planificação de áreas expositivas em colaboração com especialistas das diversas áreas 

envolvidas; 

 Conceção de equipamento interiores, estruturas de apoio e mobiliário; 

 Valorização de espaços e equipamentos; 

 Transposição e tratamento de plantas de interiores em suporte informático; 

 Conceção de layouts expositivos em contexto comercial e de divulgação institucional. 

 

A conceção do projeto envolve a reorganização de um espaço existente, o ponto de Turismo de 

Proença-a-Velha. Mas este projeto concentrou-se na conceção de equipamentos que irão ajudar na 

exposição dos azeites. Para tal foram desenhadas várias vitrinas em vidro e madeira. 

Utilizou-se o vidro e a madeira por serem materiais nobres e que irão facilmente se integrar com o 

espaço mas fundamentalmente serviram para a funcionalidade proposta e irão trazer mais conforto ao 

espaço. 

                                                           
12 Como já foi referido no capítulo que diz respeito à metodologia de projeto desenvolvida, é também apresentada a 

metodologia utilizada para a realização deste projeto, em que encontramos 3 fases fundamentais. A primeira que diz 
respeito à entrega do briefing, registo de necessidades do espaço, com a recolha de informações essenciais para o 
arranque da conceção do projeto, define-se os objetivos para o espaço, bem qual será o programa funcional. Na segunda 
fase engloba a pesquisa, neste caso sobre a região e sobre os produtos lá exposto bem como será a melhor maneira para 
os expor, ainda a procura por espaços semelhantes já realizados os equipamento e os materiais que se podem utilizar. 
Apos isso passa-se ao esboço os espaços e dos equipamentos até que se chega a um consenso. Na última fase procede-se 
à avaliação dos custos e à implementação do projeto. 
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Em relação ao programa funcional, todos os espaços foram mantidos com a mesma função pois 

como estamos a fala de um espaço museológico que não pode ser alterado. O espaço está dividido em 3 

zonas. A zona de entrada e receção (com um balcão de atendimento, banco e mesa e um expositor), 

num patamar superior têm a zona de exposição e prova (onde existem diversos placares destinados à 

colocação de informação sobre o local e os produtos e ainda um balcão de provas) e por de trás temos a 

zona de arrumos (com uma bancada de trabalho com lavatório e um grande armário para armazenar 

os produtos em exposição). 

Em relação aos equipamentos desenhados estarão posicionados nestas 3 zonas e serviram de 

zonas de apoio e de expositores. 

Os equipamentos desenhados são um banco e mesa na zona de receção e ainda uma expositor 

grande temos ainda na zona junto ao balcão de provas um vitrine junto às escadas e outra vitrine 

encaixada num antiga porta. Essa porta fazia a ligação com a zona de arrumos e encontra-se num 

patamar superior pelo que os degraus que faziam a ligação entre estes dois patamares foram cobertos 

com um bloco. 

O banco e mesa de apoio servem de zona de apoio à receção os seus materiais de construção são 

madeira, para aa zonas estruturas, e pele13, para a zona de assento e tampo. 

O bloco que serve para cobrir as escadas de ligação entre os dois patamares é feito de madeira e 

todos as vitrinas são construídas em madeiras e as suas prateleiras são de vidro (no caso da vitrine 

grande junto à zona de receção) e de madeira (nas restantes vitrinas). 

Foi utlizado a madeira e o vidro não só como para trazer conforto ao espaço, mas também porque a 

madeira era já presente nos balcões existentes, pelo que se teria de manter o mesmo material e o vidro 

pois é o melhor material para expor os produtos, pois não impede a luz de refletir nos produtos 

expostos e torna-os mais fáceis de identificar pelo cliente/visitante. 

É ainda importante referir um fator muito determinante para a execução do espaço, que é o fator 

económico. Uma das premissas que foi apresentada é que o projeto só seria realizado consoante o 

orçamento apresentado, pelo que era essencial criar equipamentos de baixo custo e com materiais 

mais nobre para conseguir atingir esse requisito, daí que também não foi possível criar mais 

equipamentos nem alterar muito o espaço pois, se o fizesse o orçamento não seria aprovado. 

 

4.8.2. Visualizações 3d do proposto 

 

As visualizações 3D permitem ter uma ideia mais concreta do que poderá ficar o espaço no final da 

implementação do projeto. 

Através das visualizações é possível verificar quais os materiais utilizados e perceber melhor como 

ira surgir os produtos expostos. Contudo, deve-se sempre ter em conta que por mais realista que o 

espaço possa aparentar, a implementação do projeto terá sempre um efeito diferente e transmitira 

outro tipo de sentimentos que o 3D não consegue transmitir. 

 

 

                                                           
13 A pele que foi utilizada é a mesma pele que é utilizada na construção do Adufe. O Adufe é um instrumento 

musical característico da zona de Idanha-a-Nova. 
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Figura 45 – Visualização 3D do espaço intervencionado, expositor e balcão de provas.  

 

 

Figura 46 – Visualização 3d do espaço intervencionado, zona de entrada, expositor, mesa e banco. 
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Figura 47 – visualização 3D, expositores e zona de provas 

 

 

Figura 48 – Visualização 3D, zona de arrumação 
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4.8.3. Documentação técnica 

 

A documentação técnica está dividida consoante os equipamentos concebidos: Banco e mesa, 

Armário grande, pequeno e sobre degraus com base e ainda uma estante. 

Em baixo será apresentado um índice de documentos técnicos, para que seja mas fácil identificar 

todos os desenhos. 

 

Índice de desenhos técnicos dos equipamentos 

 

Nº do 

desenho 
Descrição 

Nº da 

pag. 

1 Perspetiva banco  59 

2 Banco: vista superior, frontal e lateral 60 

3 Perspetiva mesa 61 

4 Mesa: vista superior e frontal  62 

5 Perspetiva Armário Grande 63 

6 Armário Grande: vista superior, frontal e lateral 64 

7 Perspetiva Armário Pequeno 65 

8 Armário Pequeno: vista superior, frontal e lateral 66 

9 Perspetiva Armário sobre Degraus 67 

10 Armário sobre Degraus: vista superior, frontal e lateral 68 

11 Perspetiva Base para revestir degraus 69 

12 Base para revestir degraus: vista superior, frontal e lateral 70 

13 Perspetiva Estante 71 

14 Estante: vista superior, frontal, lateral e corte vertical 72 
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4.8.4. Fotografias da realização  
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Capítulo V 
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5. Contribuição do estágio para o desenvolvimento 
pessoal e profissional 

Como já foi referido anteriormente, o estágio curricular desenvolvido no Centro Cultural Raiano da 

Divisão de Património e Cultura da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, teve início no dia 7 de 

Novembro de 2011 e término a 13 de Julho de 2012. 

O facto de fazer o estágio o Centro Cultural Raiano teve muitos ganhos ao nível pessoal e 

profissional, pois foram imensas as competências, experiencia e conhecimentos adquiridos. 

Ao nível pessoal fatores como organização, responsabilidade e maturidade foram cruciais para o 

sucesso do estágio, pois para quem nunca tinha trabalhado na área do Design de Interiores existem 

sempre imensos obstáculos que são necessários serem ultrapassados e que só com a experiência 

profissional é que eles se tornam menores, e isso só é possível graças ao contacto com outras pessoas 

da área, colegas e professores. Todos estes fatores foram importantes para a valorização do espírito de 

equipa. Em termos profissionais o contributo foi ainda maior, pois foram imensos os conhecimentos 

adquiridos com a realização de trabalhos para a comunidade, onde foi possível verificar como o Design 

de Interiores pode promover a cultura e estimular o intelecto da sociedade. Apesar de terem sido 

muito vantajosos os conhecimentos adquiridos academicamente, em muitos dos projetos realizados, o 

senso comum e o bom gosto foram superiores e complementares dessa aprendizagem. Contudo, não 

posso descurar, que principalmente no Design de Equipamentos pôr em prática os conhecimentos 

técnicos e de materiais foi fundamental. No desenvolvimento do projeto para o espaço Museológico foi 

fundamental a utilização desses conhecimentos e, ainda, a ajuda dos professores e colegas para o 

esclarecimento de dúvidas, que muitas vezes só aparecem divido à falta de prática. 

A realização deste estágio permitiu pôr em prática todos os conhecimentos adquirido 

academicamente, consolidá-los e fomentá-los, estimular a criatividade e o desenvolvimento de 

desenho técnico e 3D, aliando todos estes fatores com uma vontade imensa de crescer 

profissionalmente e pessoalmente. É ainda importante referir que cada projeto exige competências 

diferentes o que leva à necessidade de uma constante pesquisa por novos conteúdos fomentando a 

procura, pesquisa e recolha de informação de uma forma mais rápida e concisa. Como o estágio foi 

realizado na Câmara Municipal faz com que exista um constante envolvimento com a comunidade o 

que proporciona o desenvolvimento de métodos de comunicação mais apurados.  

A realização de um estágio curricular é sem dúvida uma mais-valia para a formação académica, 

acredito mesmo que todos os planos curriculares deveriam conter estágio de maneira a integrar o 

estudante no mundo de trabalho e dando-lhes a conhecer as realidades da vida profissional. O estágio 

surge para fortalecer todos os conhecimentos académicos e principalmente no Design de Interiores 

pois é só nessa altura que os estudantes tomam conhecimentos com as necessidades reais. O mestrado 

surge no meu percurso essencialmente como um meio para poder realizar estágio completando ao 

mesmo tempo os conhecimentos até então adquiridos. 
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6. Conclusão 

 

Um dos pontos em que o marketing ajuda o Design de Interiores é em termos da exposição e 

decoração do espaço que se pretende, apresenta, pois este tem é segundo Patten (1987, p.203) 

“ingrediente vital na venda de mercadoria, cuja finalidade é atrair a atenção do público”. A composição 

do espaço deve reunir uma série de pontos fortes, com ideias criativas, cores apelativas, materiais e 

equipamentos pensados para o espaço com objetivo de conferir ao projeto mais ritmo e dinamismo, 

contudo o espaço deve ser sempre harmonioso e confortável, nunca estar demasiado provido de 

objetos nem demasiado cheio deles, pois sem dúvida que isso irá influenciar o consumidor. É essencial 

que a composição do espaço seja boa de maneira a atrair a atenção do cliente, deve se ter sempre em 

conta e promover as mais-valias e garantias do produto que se esta a promover e é crucial que o 

Design de Interiores consiga elevar o espaço de maneira a que os produtos se enquadrem e formem 

uma só composição, uma só leitura para o cliente. 

Tal como Patten (1987) afirma é impossível conseguirmos projetar um espaço simplesmente com 

os produtos que temos para expor, é fundamental que este possua adereços, equipamentos que o 

suportem e é neste ponto que o Design de Interiores e Equipamento é crucial.  

 

O Design deve ter em atenção o equilíbrio entre os vários artigos e o espaço em que estes são 

colocados criando uma harmonia visual agradável, tendo sempre em conta as várias técnicas de 

exposição de produtos que existem. Este deve optar por a utilização de um ou vários tipos de 

composição e ter muita atenção às linhas da composição, pois os sentimento que elas traduzem podem 

influenciar na compra do produto.  

O Design de Equipamento é elementar neste ponto, pois a conceção dos expositores de 

venda/exposição e locais adjacentes e de apoio devem todos ter a mesma linguagem que a composição 

da exposição e traduzirem os sentimentos que o vendedor14 quer transmitir para os seus clientes. 

 

Uma outra coisa que se deve ter em conta, como foi mostrado no estudo de caso, é a 

característica/natureza do espaço em que se esta a trabalhar. Quando se projeta um espaço ou 

equipamento deve-se ter em conta o lugar onde este se insere, se este se trata de um espaço com 

história ou um espaço moderno, e principalmente perceber em que contexto este se insere. Como está 

presente no estudo de caso a contextualização do espaço numa zoa museologia englobada num Lagar 

Museu, foi não só determinante para o tipo de produto que será exposto, mas sem dúvida que 

influenciou na conceção do espaço, pois este trata-se de um espaço museológico, onde qualquer tipo de 

construção tem de ser muito pensada pois não pode afetar ou destruir o que é pré-existente, esta aliás 

deve valorizar o existente, e qualquer tipo de equipamento que lá seja colocado deve se enquadrar com 

o materiais pré-existentes. Neste caso foi a utilização do vidro e da madeira. 

 

O Design de Interiores fundamentalmente o Design de Equipamento deve ser capaz de responder a 

todas as necessidades do cliente, e quando estamos a falar de zonas comerciais ou abertas ao publico, e 

quando o fator é expor ou vender um produto é ainda mais crucial que este seja capaz de gerir tudo. 

O Designer deve ter em conta as técnicas de marketing que podem ser aplicadas e conceber 

expositores adequados a elas, deve ainda ter em conta o local onde o espaço se irá desenvolver, pois 

este pode ser crucial na escolha dos equipamentos, decoração, materiais, entre outros, deve ter em 

conta todos os fatores que puderam afetar o cliente. E é este o objetivo de o Design de Interiores e 

Equipamento deve ter, afetar o cliente, despertar nele qualquer tipo de sentimento, fale-lo sentir-se 

                                                           
14 Este caso o vendedor refere-se à pessoa que requisita o trabalho do Designer para a composição do seu espaço. 
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atraído pelo espaço, captar-lhe a sua máxima atenção, tendo sempre o q.b. que o espaço deve 

transmitir de harmonia, conforto agradável que deve possuir. 
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Anexos 
 

Os presentes anexos dizem respeito a atividades desenvolvidas durante o período de estágio, 

contudo não ligadas diretamente com o Centro Cultural Raiano. Estas atividades foram desenvolvidas 

durante os tempos livres. 
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Anexos 1-Apoio escola para a associação de pais 

 

1. Apoio escolar para a Escola Primária de Idanha-a-Nova 

 

1.1. Enquadramento 

 

Realização de um vídeo para os alunos do 4ºB da escola primária como término dos seus estudos 

primários e agradecimentos à Professora pelo apoio prestado. 

 

1.2. Descrição dos projeto desenvolvido 

 

O primeiro trabalho realizado para a Associação de pais tinha como finalidade a criação de um 

vídeo para a despedida dos alunos do 4ºB da Escola Primária de Idanha-a-Nova. Este trabalho consistia 

numa retrospetiva de todas as peripécias e dos momentos mais agradáveis pelos quais esta turma 

tinha passado no ano letivo 2011/2012. Para a realização deste vídeo foi essencial a recolha de 

diversas fotografias de atividades realizadas pelos alunos durantes os vários momentos, o carnaval, as 

aulas, visitas de estudo, atividades desportivas, etc. A associação de pais pretendia ainda que esta fosse 

também como que uma prenda de oferta à Professora Ivone (professora que acompanhou os alunos). 
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Anexo 2 – Projeto Cruz Vermelha 

 

2.1. Nova Sede 

 

O projeto Cruz Vermelha tratou-se de ajudar a divisão de Castelo Branco a trocar de instalações. À 

Cruz Vermelha de Castelo Branco foi-lhes atribuída uma nova sede pelo que o projeto consistia em 

colocar todo a material/equipamentos já existentes na antiga sede e dispô-los no novo espaço. Para a 

organização do novo espaço era importante ter em conta todas as necessidades que o espaço como a 

Cruz Vermelha tem de ter em conta, as zonas bem distintas, mas o mais importante é que nenhum 

material/equipamento poderia ser comprado pelo que teria de ser compor o espaço o melhor possível 

com o existente tendo em conta que os dois espaços são diferentes. 

 

 

 

Figura 49 – Cruz Vermelha Castelo Branco, gabinete 
médico 

 

Figura 50 - Cruz Vermelha Castelo Branco, 
enfermaria 

 

Figura 51 - Cruz Vermelha Castelo Branco, sala de 
formação 

 

Figura 52 - Cruz Vermelha Castelo Branco, zona de 
arrumos de material doado. 
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Figura 53 - Cruz Vermelha Castelo Branco 

 

Figura 54 - Cruz Vermelha Castelo Branco, quarto 

 

2.2. Exposição “Á descoberta do Baú” 

 

Exposição com fins lucrativos que se realizou no fórum de Castelo Branco, com o intuito de 

angariar fundos para a instituição Cruz Vermelha, Sede Castelo Branco. Para a realização desta 

exposição foi essencial fazer uma recolha de objetos doados pela comunidade, bem como fazer uma 

triagem dos objetos que a instituição já possuía, tentando vende-los nesta exposição por modicas 

quantias, que mais tarde se revelarão essenciais para a continuação dos trabalhos desenvolvido pela 

instituição no apoio à comunidade e aos mais desfavorecidos. Esta exposição realizou-se durante a 

época natalícia o que permitiu a muitos fazem as suas compras e adquirem produtos diferentes e em 

conta, por vezes únicos, visto que a maioria dos objetos eram peças de antiquário ou peças antigas na 

sua maioritariamente dos anos 50 ou 60. 
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