
Piscina biológica
na Quinta da Fontoura
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Desde os tempos mais remotos, a Quinta

da Fontoura possui uma fonte de uma

excelentíssima qualidade de água,

provavelmente a razão para o topónimo,

que nasce numa encosta da quinta, onde

carvalhos robles de grande porte formam

uma densa mata. A partir desta mata a

água da fonte atravessa a propriedade,

conduzida em regos para desaguar em

tanques de rega. A partir daí, disponibiliza

a água para alimentar uma cascata que

liberta a água na piscina biológica.

A Quinta da Fontoura, localizada no Norte

do país, perto Aveiro, é uma quinta de

turismo rural com instalações para

eventos. A implantação da piscina

biológica foi feita numa zona de antiga

horta, ao pé da encosta com essa mata

natural impressionante de carvalhos,

perto do local onde se encontra a fonte

rica em água límpida.

O desejo dos proprietários foi de criar um

conjunto de dois espelhos de água como

cenário para os eventos: um mais perto,

ornamental, e outro, mais afastado, a

servir como piscina biológica. Com a

construção dos espelhos de água de 300

m2 e 400 m2 (da piscina biológica)

conseguiu-se criar uma zona ampla e

espaçosa, altamente decorativa e também

destinada ao lazer e passeios

contemplativos na propriedade. Os
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proprietários da Quinta da Fontoura

encontraram com os projectistas

experientes da Bio Piscinas, Lda. os

parceiros indicados para tornar este sonho

numa realidade.

Na piscina biológica a cintura das plantas

aquáticas e as margens em seixo do rio da

região criam um aspecto muito natural.

Um bordo construído delimita a parte de

natação dum pequeno terraço

pavimentado, indicando bem a entrada na

água. O acesso à água é através de uma

escada romana em pavimento granítico

anti-derrapante. O uso de pedra natural na

água é possível, devido à qualidade

natural da água. A escada liga com uma

zona menos funda na água. Como segunda

entrada funciona o passadiço em madeira,

equipado com escada - um sítio excelente

para a observação da vida aquática.

Grandes pedras roladas constituem a





cascata e o riacho, que liga o tanque com

a piscina biológica, sítio onde reentra

também a água das bombas na piscina

biológica.

Uma "ilha", localizada entre os dois lagos

e ligada por dois caminhos estreitos com

o jardim, separa o lago ornamental da

piscina biológica. Plantações de caniço

sublinham o aspecto de uma ilha. Essa

está equipada com dois bancos em blocos

de pedra de grés ruivo local, que

convidam para contemplar a beleza do

jardim aquático.

O bordo da piscina biológica tem um

elemento ornamental fora do comum. As

antigas estelas de pedra natural,

antigamente usadas nas vinhas, se

introduziram como elemento ornamental

e construtivo junto da margem. Do

mesmo grés dos bancos, típico para o

estilo tradicional da região, se aproveitou

para construir as escadas e os muros de

suporte no jardim.
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Junto às japoneiras grandes, quais

caracterizam o local numa forma

inconfundível e criam um belo cenário,

estende-se um relvado convidativo para

uma estadia perto da água. Nesta forma,

os espaços exteriores desempenham um

papel extremamente importante, porque

são usadas com muita criatividade para

encenar eventos inesquecíveis. Com a

iluminação exterior extraordinária

Moonlight conseguiu-se de criar um

ambiente encantado, para as festas e para

passeios ou mergulhos nocturnos.

Não estamos a revelar nenhum segredo, a

confirmar que as festas na Quinta da

Fontoura acontecem com os mais belos

cenários possíveis. Os espelhos de água

com as flores dos nenúfares servem muitas

vezes como ambiente único para

casamentos e baptizados. Nos dias de

festa tornam-se peças vivas de

decoração. Obviamente são os sítios mais

escolhido para as fotografias dos noivos.



A piscina biológica na Quinta da Fontoura
A Quinta da Fontoura oferece um ambiente único
para a sua festa até 200 convidados. O lugar ideal
será a tenda que, pela sua localização, lhe permite
desfrutar de uma linda vista sobre os jardins e o
espelho de água, podendo utilizar toda a
envolvente para a recepção aos convidados.
Pode ainda receber os seus convidados nos pátios
da casa, a eira e o jardim de baixo.

A tenda climatizada, com óptima iluminação,
dispõe do equipamento indispensável à utilização
de meios audiovisuais e multimédia e poder-se-á
providenciar o que for necessário. Pode ainda ser
organizada em vários espaços em simultâneo para
expor produtos e materiais, bem como reservar
uma área para formação, debates, conferências.
Os espaços dos pátios e eira poderão servir de
apoio para outras actividades de lazer,
complementares. Aniversários, festas
comemorativas, outdoors,… poderá dispor de
qualquer dos espaços de acordo com o evento
pretendido, incluindo a mata com eventual
realização de actividades e jogos ao ar livre.

Contacto:

Quinta da Fontoura
Rua S. Brás, s/n , Lugar de Beduido
3850-361 Albergaria-a-Velha

Tel. 918504368

www.quintadafontoura.pt

Piscina biológica de superfície total de 400 m2,
construído num conjunto visual com um lago
ornamental de 300 m2. Área de banho de 200 m2,
com faixa de natação de 20 metros. Profundidade
máxima de 2,20 m. O acesso à água é com uma
escada romana com acabamento anti-derrapante
em cubos de granito. Passadiço em madeira de
larício-da-montanha, equipado com escada em
madeira do mesmo material.
Impermeabilização em TPO, poliolefinos flexíveis,
uma tela de espessura de 1,5 mm, armada com
fibras, de cor verde-esmeralda. A separação entre
a zona das plantas e a área de natação é
constituída por paredes de tela, estabilizadas por
bóias tubulares.

Tratamento de água com aquacultura de espécies
vegetais submersas e plantas de reposição nas
margens. O conceito de plantação considera a
composição química e o teor em nutrientes da
água.

A limpeza superficial é feita através de dois
skimmers redondos para piscinas biológicas, a
trabalhar com bombas de baixa voltagem (12 V) e
de consumo reduzido.

Projecto:

Bio Piscinas, Lda. www.biopiscinas.pt


