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RESUMO 
 

Observamos ao longo dos anos um crescente aumento dos edifícios obsoletos nas 

nossas cidades, colocando em risco o seu bom funcionamento e contaminado o ambiente 

urbano onde se inserem. 

Os tipos de obsolescência em edifícios podem variar consoante diversos factores - 

físicos, estruturais, funcionais, locacionais, legais e de imagem - mas, podem não ser 

resultado de um só factor, mas de um conjunto de factores. 

Com base nos factores então apontados, é possível determinar a obsolescência de 

um edifício aquando da sua incapacidade em se adaptar às solicitações resultantes do 

progresso tecnológico, cultural, económico e social. As transformações que ocorrem na 

sociedade geram novas necessidades às quais os edifícios devem responder 

funcionalmente. É crucial a sua adaptação aos novos contextos sociais (!). Neste contexto, 

surge a necessidade de intervir no edificado obsoleto, através da sua reabilitação. 

A Reabilitação resulta de um estado de degradação avançada dos edifícios, que 

ocorre pelo seu abandono e pela carência de manutenção; apesar de obsoletos - em mau 

estado de conservação -, são edifícios repletos de valores e memórias que importam 

preservar. 

Observamos, à presente época, uma gradual consciência quanto à importante 

revalorização deste tipo de edifícios e a solução passa pela adopção de práticas 

contemporâneas de reabilitação. Para melhor reflectirmos sobre tais práticas, 

seleccionamos alguns casos de estudo, os quais dão mote para a “Reabilitação do Hotel 

Garantia” enquanto reflexo dessas práticas, através da sua reconversão de usos e 

conservação dos seus valores e memórias, o que lhe confere uma nova actualidade e 

reintegração no seu meio urbano. 
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ABSTRACT 

 

Over the years, we have seen a growing increase of obsolete buildings in our 

cities, jeopardizing their proper functioning and contaminating the urban environment 

where they are located. 

Types of building obsolescence may depend on a number of factos: physical, 

structural, functional, locational, legal and image and may not be the result of a single 

factor, but a set of factors. 

Bases on factors set out below, it is possible to determine the obsolescence of a 

building when it is unable to adapt to the demands from technological, cultural, economic 

and social progress. The transformations that occur in society generate new needs to 

which buildings must respond functionally. Their adaptation to new social contexts is 

crucial (!). In this context, the need arises to intervene in obsolete buildings, through their 

rehabilitation. 

The Rehabilitation results from a state of advanced degradation of buildings, 

which is due to their abandonment and lack of maintenance; although obsolete - in a 

poor state of conservation - are buildings full of values and memories that matter to 

preserve. 

We observe, at the present time, a gradual awareness about the important 

revaluation of this type of buildings and the solution is to adopt a contemporary 

rehabilitation practices. To better reflect on these practices, we have selected a few case 

studies, which gave the motto "Rehabilitation of the Hotel Garantia" as a reflection of 

these practices, through its reconversion of uses and conservation of its values and 

memories, which gives a new timing and reintegration into their urban environment. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Reabilitação é cada vez mais um tema recorrente e a necessidade de intervir nos 

edifícios existentes, uma realidade. 

A motivação surgiu agregada à preocupação que temos vindo a observar nos 

últimos anos nas nossas cidades – a obsolescência do edificado. 

Estes edifícios obsoletos, por vezes, têm um papel importante na história e 

desenvolvimento das cidades que não podemos deixar cair no esquecimento, contém 

valores e memórias que importam preservar e transportar para o presente. 

A Reabilitação de edifícios obsoletos promove a melhoria do edificado, atribuindo-

lhe, novamente, utilidade e funcionalidade. Contudo, através da Reabilitação, é 

importante adaptar o edifício de modo a que este consiga responder às necessidades 

actuais – numa época em que as necessidades que se manifestam na sociedade estão em 

constante mutação, torna-se desafiante a adaptação do existente.  

Observamos uma crescente consciencialização da importância da Reabilitação, 

mas também é necessário ter essa consciência para a importância da manutenção dos 

edifícios, de modo a evitar a sua obsolescência. 

O abandono e falta de manutenção dos edifícios é um problema que se tem 

verificado cada vez com mais frequência. A grande questão desta dissertação passa por 

compreender os motivos que conduzem ao abandono do edificado, tornando-o obsoleto.  

Os principais objectivos deste trabalho da investigação visam, compreender os 

tipos de edifícios obsoletos e quais as razões que conduziram à sua obsolescência; 

demonstrar a importância da sua Reabilitação, de modo a reverter o seu estado 

obsolescente e por último a apresentação de um ensaio projectual, aplicando as boas 

práticas contemporâneas de Reabilitação neste edificado.  

A metodologia, neste âmbito de trabalho de dissertação, requer uma abordagem 

que consiste na procura de respostas e soluções para a problemática. Assim, optou-se 
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como metodologia de trabalho de investigação e tratamento dos elementos utilizados 

como fontes, pelo seguinte: 

- Consulta de documentos bibliográficos específicos, sendo estes, livros, artigos 

científicos, jornais e revistas, e consulta de documentos digitais, referenciados no 

final da dissertação na bibliografia; 

- Recolha e selecção de casos de estudo que apoiam uma melhor compreensão da 

prática da reabilitação em edifícios obsoletos;  

- Apresentação de um ensaio projectual integrado na temática. 

Daqui resulta a presente dissertação que se estrutura em dois capítulos. 

O primeiro capítulo: Processos de Reabilitação em Edifícios Obsoletos, trata, 

primeiramente, os tipos de edifícios obsoletos e as razões da sua obsolescência. É 

importante compreender estes edifícios para continuamente perceber a necessidade da 

sua reabilitação. De seguida, surgem as causas que geram Da Necessidade de Reabilitar 

Edifícios Obsoletos, onde abordamos o Modus vivendi1 da Sociedade Contemporânea e 

seleccionamos os casos exemplo do Caixa Forúm de Madrid e da Fábrica St. Thyrso. Para 

terminar o capítulo construímos um entendimento acerca das Práticas Contemporâneas 

de Reabilitação e por fim, estudamos três casos - onde se aplicaram essas práticas – 

sendo eles, a Pousada de Santa Maria de Bouro, o Edifício GNRation e o Matadero de 

Madrid.  

O segundo e último capítulo: A Reabilitação do Hotel Garantia, divide-se em três 

partes. A primeira, O edifício e o seu Contexto na Cidade, consiste em retractar a época 

em que o edifício surge e demonstrar o papel importante que teve no desenvolvimento e 

história da cidade de Vila Nova de Famalicão. Em segundo, é ilustrado o Processo de 

Obsolescência do edifício, com base em factos enunciados em jornais e demonstrados em 

fotografias antigas e actuais. Em terceiro, terminamos com o ensaio projectual, na 

                                                                        

1 Termo originário do Latim, que significa Modo de Viver   
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Estratégia e Projecto de Reabilitação, onde é evidenciada a perspectiva conceptual, a 

estratégia de intervenção e a descrição do projecto. 
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CAPÍTULO I 

PROCESSOS DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS OBSOLETOS 
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1.1. EDIFÍCIOS OBSOLETOS 
 

Ao longo dos anos observamos um crescente desenvolvimento das cidades, por 

vezes descontrolado (figura 1, pág.31), que gera consequências negativas. Algumas dessas 

consequências são questões ambientais, como ruído e poluição, insuficiência ao nível da 

mobilidade, lugares abandonados em processo de obsolescência, desterritorialização 

(quebra de vínculos), deterioração do ambiente urbano, desprezo pelo meio ambiente e a 

ausência de zonas verdes. Estes problemas conduzem, naturalmente, ao declínio e 

deterioram a estrutura e organização urbana, influenciam negativamente a sociedade e 

cultura. 

Este conjunto de problemas vai gerando outros, isto porque uma área 

contaminada vai contaminando a sua envolvente e ganhando outras proporções. A 

desterritorialização e a deterioração dos centros urbanos são os problemas que 

consideramos mais relevantes e que ocorrem com maior frequência hoje em dia. 

Interferem negativamente na paisagem, na cultura e na escala urbana, perdendo-se 

gradualmente a harmonia da cidade. É importante tratar estes problemas, 

reconfigurando-os e resolvendo-os a pensar na população.  

Actualmente a deterioração dos centros urbanos é uma constante, estas zonas 

perdem o seu interesse para investimentos, gerando a busca por áreas mais atractivas. 

Contudo, vamos atribuir maior enfoque à questão da obsolescência, pois esta 

problemática urbana coloca em risco o bom funcionamento da cidade.  

A obsolescência é a redução na vida útil de um bem de capital. Os edifícios tornam-

se obsoletos em grande parte devido à incapacidade de estruturas urbanas e locais 

"fixos" se adaptarem às mudanças tecnológicas, económicas, sociais e culturais. O 

edifício típico, quando comissionado, será construído de acordo com padrões 

contemporâneos e geralmente será "estado da arte" em relação à sua função e 

apropriadamente localizado para essa função. À medida que o edifício envelhece, e 

o mundo ao seu redor e os factores relacionados com sua lucratividade mudam, o 

edifício torna-se cada vez mais obsoleto em relação aos edifícios mais novos. 
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Eventualmente cai fora de uso e é abandonado e / ou demolido e o sitio 

reconstruído. (tradução livre)2 (CARMONA, 2003:200) 

Vão surgindo, na cidade, zonas obsolescentes, que podem ser consideradas como 

«vazios urbanos». Podem-se caracterizar como zonas desabitadas sem qualquer tipo de 

edificação e sem funcionalidade; e construções abandonadas em mau estado de 

conservação ou ruína. (Figura 2, página 31) 

 Ignasí de Solà-Morales define «vazios urbanos» como: Uma área sem limites 

claros, sem uso actual, vaga, de difícil compreensão na percepção colectiva dos cidadãos, 

constituindo normalmente um rompimento no tecido urbano. (MATEUS 2007:13 apud SOLÀ 

MORALES) 

São lugares aparentemente esquecidos onde parece predominar a memória do 

passado sobre o presente. São lugares obsoletos nos quais apenas certos valores 

residuais parecem manter-se apesar da sua completa desafectação da actividade 

da cidade. (...) Em definitivo, lugares estranhos ao sistema urbano, exteriores 

mentais no interior físico da cidade que aparecem como contra-imagem da 

mesma, tanto no sentido da crítica como no sentido da sua possível alternativa. 

(SOLÀ-MORALES, 2002:187) 

É importante esclarecer, também, quais os tipos de espaços urbanos que se 

podem incluir no processo de obsolescência, para um melhor entendimento, definimos 

três: Espaços Urbanos Desocupados, Espaços Urbanos Desafectados e Espaços Urbanos 

Subutilizados. 

 

 

                                                                        

2 Obsolescence is the reduction in the useful life of a capital good. Buildings become obsolescente largely 

due to the inability of ‘fixed’ urban structures and locations to adapt to technological, economic, social and 

cultural change. The typical building, when commissioned, will be constructed to contemporary standards 

and will usually be ‘state of the art’ with regard to its function, and appropriately located for that function. 

As the building ages, and the world around it and factors relating to its profitability all change, the building 

becomes increasingly obsolescent relative to newer buildings. Eventually it falls out of use and is abandoned 

and / or demolished and the site redeveloped. (texto original) 
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        Figura 1 – Ilustração alusiva ao crescimento descontrolado da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Vazio urbano na cidade do Porto 
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Os Espaços Urbanos Desocupados determinam-se com base na sua ocupação ou 

na ausência desta. São espaços sem ocupação física, ou seja, sem edifícios, são 

verdadeiramente espaços vazios, o que não implica que tenham que ser ocupados para 

serem significantes na cidade. Podem ser lugares que possuem lembranças referentes a 

associações, inclusive sem nenhum resto físico.   

Os Espaços Urbanos Desafectados não têm qualquer uso vigente e habitualmente 

tem construções desocupadas, independentemente da sua condição de preservação. 

Os Espaços Urbanos Subutilizados têm uso na actualidade, mas esse uso não é o 

apropriado, não tem capacidade para albergar um uso mais útil e eficaz na sua 

envolvente urbana. É fundamental compreender que se referem a edifícios activos, 

mesmo que pouco viáveis.  

São nestes contextos urbanos que surgem os edifícios obsoletos. 

Um edifício torna-se obsoleto quando se torna antiquado face a novas 

construções, mais modernas e inovadoras gerando, consequentemente o seu abandono, 

e término do seu ciclo de vida, uma vez não apresentando a capacidade de adaptação ao 

progresso económico, tecnológico, cultural e social, conduzindo ao estado de 

obsolescência. (Figura 3, página 33) 

Para reverter este estado de obsolescência, estado que representa uma condição 

de deterioração avançada do edifício, é importante intervir de modo a atribuir-lhe 

capacidade de se adequar às transformações, quer na economia, tecnologia, cultura 

como na sociedade.  
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       Figura 3 – Edifício do Hotel Monte Place em estado de obsolescência 
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1.1.1. Tipos de obsolescência 
 

É frequente, hoje em dia, depararmo-nos com edifícios obsoletos na cidade, 

grande parte deles, localizados no seu centro. O processo de obsolescência desses 

edifícios pode resultar de várias causas. Carmona (2003) define 5 factores que determinam 

o tipo de obsolescência:  

- Factor Físico / Estrutural: é referente à zona urbana como também ao edifício e 

tem como razões vários factores fundamentalmente ambientais, climáticos, vibrações 

provocadas pelo movimento da terra e falta de manutenção que conduz à sua 

degradação. (cf. CARMONA 2003) 

- Factor Funcional: os lugares ou edifícios não se encontram presentemente 

apropriados para as exigências do seu uso actual ou sempre que o seu uso não é o 

indicado em relação ao panorama global da cidade. Observamos igualmente zonas sem 

uso inutilizadas sucedendo que esse se classifica como sendo o seu estado maior de 

obsolescência funcional. (Ibidem) 

- Factor Locacional: é mais relacionada com a localização do edifício, do que com a 

sua infra-estrutura. Corresponde fundamentalmente ao seu posicionamento definido 

comparativamente à transformação, seja em normas de acessibilidade, valor de obra, 

entre outros. (Ibidem) 

- Factor Legal: quando o edifício não tem capacidade para cumprir normas 

mínimas de funcionalidade e segurança. (Ibidem) 

- Factor de Imagem: ocorrem sobretudo devido à transformação de percepções, 

os valores modificam-se e inevitavelmente a imagem dos edifícios. Também teremos em 

consideração também espaços nos quais a sua imagem influencia desfavoravelmente o 

panorama e a atmosfera urbana, com consciência de que este padrão de avaliação é 

subjectivo. (Ibidem) 

A obsolescência pode não depender apenas de um factor e não ser absoluta, os 

motivos que tornaram um edifício obsoleto, poderão ser diversos. Outro aspecto 
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importante a ter em conta é a diferenciação entre a obsolescência criada pela sua função 

original e para outra função qualquer. (Ibidem) 

Podemos definir também níveis de obsolescência, limitados pelo modo como os 

atributos do espaço reagem ou não à transformação (cf. CARMONA, 2003): 

 Elasticidade - competência dos espaços para reagirem à transformação sem 

modificação exagerada, reagindo fisicamente e estruturalmente à obsolescência. (Ibidem) 

Robustez – eficácia dos espaços em receberem a transformação, ou seja a sua 

competência de flexibilidade que se transpõem em poucas transformações no seu 

formato físico, reagindo à obsolescência funcional. Contudo, a firmeza refere-se 

igualmente à aptidão do espaço para se adequar a conceitos contemporâneos que 

resultam de importâncias e atributos, relacionam-se com o carácter do espaço. Um lugar 

com um carácter superior tem aptidão para se transformar relativamente ao significado, 

memórias e valores que apresenta. (Ibidem) 

Matthew Carmona (2003) delimita a obsolescência relativa ou económica como a 

que tem cuidado em relação aos valores das oportunidades alternativas e presentes nos 

cinco factores elucidados previamente. A obsolescência poderá ser reversível, ou seja, se 

é viável financeiramente, ou então se não é reversível devido a custos elevados. (cf. 

CARMONA, 2003) 

Estas classificações, é importante referir, são de índole temporária, são espaços 

que reclamam uma dinâmica regeneradora, uma personalidade de efemeridade aliada a 

uma lógica planeada e favorável para o espaço no global.  
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1.1.2. Razões da obsolescência 
 

A incapacidade que os edifícios têm de se adequar à evolução da sociedade: 

tecnologia, economia e cultura, torna-os obsoletos.  

Segundo Tarnowski (2007) existem várias causas para a obsolescência de edifícios, 

entre elas, obstáculos físicos, ambientais ou legislativos limitados à ocupação, falta de 

poder económico do proprietário para a edificação da zona, ausência de infra-estrutura 

solidificada na área ou na sua circundante, dinâmicas citadinas determinadoras da 

desocupação demográfica, impedimentos culturais e apropriação do espaço pelos 

habitantes locais, fragmentação urbana ou defeitos de planeamento, investimento 

imobiliário com vista na sua valorização futura, inovação urbana através da implantação 

de novas construções ou remoção de desusadas, vazio ainda não afectado pelo 

desenvolvimento urbano.  

Como resultado destas causas surgem consequências, tanto negativas como 

positivas. Quanto às negativas destacam-se a deterioração da imagem do local, quando 

existem resíduos ou edifícios desabitados em mau estado de conservação - contaminação 

do ar e do solo, se houverem resíduos na zona -, retorno económico inferior ao domínio 

público em formato de impostos, utilização parcial das instalações infra-estruturadas no 

local, quando zonas de ocupação consolidada, noção de desleixo do lugar pela autoridade 

pública e pelos seus proprietários. Em relação às consequências positivas podemos referir 

a variação paisagística, quando há zonas urbanas, porosidade do solo superior, quando 

são superfícies sem qualquer tipo de infra-estrutura, bem-estar ambiental, quando há a 

presença espaços verdes, preservação da envolvente natural presente no centro 

aglomerado. (cf. TARNOWSKI, 2007:34) 
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1.2. DA NECESSIDADE DE REABILITAR EDIFÍCIOS OBSOLETOS 
 

A Reabilitação de edifícios é actualmente uma necessidade imediata. A constante 

degradação do edificado está a conduzir para o esquecimento do nosso passado, fazendo 

desaparecer as memórias passadas das nossas cidades.  

A necessidade de Reabilitação resulta do estado de degradação verificado ao 

longo dos últimos anos nas cidades, as quais têm sido alvo de processos de reabilitação, 

resultado da desvalorização do seu património arquitectónico, promovido pela 

instabilidade de valores, económicos e sociais. (Figura 4, página 39) 

Um edifício pode conter diversos valores: a identificação, a qual depende da 

interpretação dos seus atributos que podem ser distintos com base nos ideais tidos em 

consideração ao tratar o seu sentido; o género de identidade ou a sociedade em que o 

edifício se encontra, e por último o conhecimento dos sujeitos que apreçam a sua 

importância. (cf. CORREIA, 2016:102) 

No século XX surgem diversas teorias de identificação dos valores inerentes a um 

edifício para uma intervenção coerente. Estas teorias são tratadas por Bernard Feilden, 

Cesare Brandi, Alois Riegl, Mariana Correia e Sílvio Mendes Zancheti.  

Feilden (1994) identifica os valores com base no âmbito emocional: valor de 

identidade, valor de continuidade, valor de respeito, valor simbólico e valor espiritual, 

valores de âmbito cultural: valor de testemunho histórico, valor arqueológico, valor 

arquitectónico e valor ambiental, e em conclusão valores do âmbito da usabilidade: valor 

funcional, valor económico, valor social, valor educacional e valor político.  

Brandi (2006) recusou os valores associados à funcionalidade dos edifícios. Em 

discordância Sílvio Zancheti (2014) defende que os valores funcionais não devem ser 

excluídos dada a sua importância para os edifícios.  

Na sua teoria Alois Riegl (2008), classifica os valores em valor de antiguidade, valor 

histórico, valor comemorativo, valor de uso e valor de novo.  
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Figura 4 – Mosteiro de Santa Maria de Seiça em estado de abandono 
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Mariana Correia (2016) defende que na actualidade é cada vez mais vasta a 

diversidade de valores, a sua atribuição é efectuada em sentidos distintos e são utilizados 

diversas normas para a sua identificação. (cf. CORREIA, 2016) 

De acordo com Orbasli (2008) o valor histórico deve ser conservado, pois um 

edifício não representa somente uma prova material do passado, pode revelar o papel 

que desempenhou na história, ou então o seu vínculo a certos acontecimentos ou épocas.  

(cf. ORBASLI, 2008) 

Os edifícios que integram os centros históricos, são na sua maioria, detentores de 

uma arquitectura menos reconhecida pela sociedade e pelas autoridades; é importante 

salientar que a falta de interesse em conservar tal património originará perdas 

irreparáveis e despojará a sociedade futura do conhecimento desta época. (cf. LOPES E 

CORREIA, 2014:285) 

Edifícios com elevada importância cultural representam valores estéticos, 

históricos, científicos e sociais que foram tomados pela sociedade passada. Diz-se que o 

valor cultural de um edifício se exprime pela sua própria materialidade, pela sua 

usabilidade, estrutura, contexto na cidade, valores, e pelos locais e edifícios que integram 

a sua envolvente. (cf. ICOMOS, 1999) 

Múltiplos aspectos de um período passado são providos por edifícios, os quais 

podem prosseguir o seu desempenho com um papel importante nos costumes culturais 

contemporâneos.  

O valor arquitectónico é o menos referido pelos autores, ainda assim, Orbasli 

(2008) trata este conteúdo referindo que o valor arquitectónico envolve as capacidades 

padrão de desenho projectual, dimensão e o incentivo que a linguagem arquitectónica de 

um edifício beneficiou a qualidade da experiência diária, assim como o seu tributo para o 

seu estilo e período arquitectónico. (cf. ORBASLI, 2008) 

O valor económico tem um título insubstituível, não apenas por atribuir valor 

cultural a um determinado local, mas igualmente por se tornar determinante para o seu 

panorama económico. Contudo, mais que estas claras vantagens, existem também 

valores económicos que não são tão perceptíveis, encontram-se certezas consideráveis 
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de que o património edificado auxilia-se na construção de uma zona simbólica e atractiva, 

gerando consequentemente um aumento nos valores imobiliários. 

O valor turístico, se for convenientemente administrado, colabora favoravelmente 

na economia do local e, naturalmente, na sua conservação, embora um turismo 

desmedido e fruído incorrectamente pode ser desfavorável e conduzir à deterioração e à 

perda de carácter da zona, originando perdas que não se voltam a recuperar. Logo, tanto 

o valor económico como o valor turístico, apesar de serem necessários para a 

preservação do local, é desadequado que se sobreponham a diferentes valores de maior 

relevância na salvaguarda da autenticidade de um lugar.  

O valor social dos edifícios está verdadeiramente relacionado com o valor 

emocional e com o sentimento de propriedade conferido a um local. A importância de um 

local histórico para a sociedade local, em muitas situações parte integrante de um facto 

social corrente, estabelece o seu valor social. (cf. ORBASLI, 2008) 

Um edifício não carece, exclusivamente de um valor histórico ou arquitectónico 

expressivo, existem outros tipos de valores, que embora menos compreensíveis, podem 

gerar um carácter exclusivo, como por exemplo uma praça pode ser igualmente 

valorizada pela sua sociedade com acontecimentos ou costumes locais que colaboram 

para a identidade da população. 

O valor emocional pode variar de acordo com um lugar ou gerar memórias 

antigas, as quais podem causar uma emoções, por exemplo um edifício de grandes 

proporções é contemplado visualmente face ao seu impacto. Quando as pessoas 

usufruem de um edifício podem experienciar um sentimento afectivo ou, até mesmo um 

sentimento de contemplação obtido através da sua vivência. O vínculo emocional a um 

edifício, pode afectar verdadeiramente decisões projectuais de intervenção. (cf. ORBASLI, 

2008) 

O valor religioso está directamente associado a locais de culto com significação 

espiritual, porém, também pode ser atribuído a outros lugares como meios naturais, ou 

percursos de romarias religiosas que são na sua grande maioria destinadas para as 
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diversas populações, mas igualmente atribuído a locais que em outrora tiveram um uso 

religioso, mas actualmente tem outra função. (cf. ORBASLI, 2008) 

Bernard Feilden (1994) afirma, na sua perspectiva acerca do valor político dos 

edifícios, que os edifícios com história na cidade podem servir como elo de ligação entre a 

cidade e o pensamento da população.  

Orbasli (2008) defende que o beneficiamento de uns períodos em relação a outros 

surge de uma resolução política determinada por uma sucessão de fundamentos. Existem 

outras situações, em que as entidades políticas atentam o valor do património cultural 

somente em termos de rendimentos de âmbito turismo, o que possibilita a mudança do 

equilíbrio de custos e divisão de verbas destinadas à preservação. 

O património arquitectónico contém um decisivo valor educativo, então um dos 

incentivos fundamentais em relação à conservação é o de proporcionar oportunidades no 

âmbito educacional. (cf. FEILDEN, 1994) 

Uma grande variedade de evidências do passado são guardadas nos edifícios, o 

convívio aberto com o objecto e a sua imagem são necessários para a educação dos 

indivíduos, assim como, para o entendimento e compreensão do passado. Este 

pensamento é sustentado por Orbasli (2008) que refere que os edifícios históricos têm um 

valor que pode ser compreendido a partir deles, envolvendo temáticas como uma época 

histórica, hábitos quotidianos ultrapassados, relações sociais ou tecnologias de 

construção. 

Uma enorme série de educandos é abrangida pelo valor educacional, e não só no 

âmbito escolar, mas também na aprendizagem ao longo do percurso de vida das pessoas.  

O valor educacional está directamente relacionado com o valor científico de 

conhecimento e investigação. Os edifícios históricos têm um valor científico no que diz 

respeito às técnicas construtivas aplicadas, às tecnologias e aos materiais usados. Tais 

edifícios resultam de um conhecimento tecnológico importante, no que compreende aos 

materiais, a sua origem, o tipo de instrumentos empregues na sua edificação e a razão da 

sua deterioração. (cf. ORBASLI, 2008) 
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O valor documental reflecte valores que fundamentam o percurso do período 

histórico, isto é, o passado dos edifícios. (cf. ZANCHETI, 2014) Estes valores, na arquitectura 

actual podem se encontrar nos ornamentos das fachadas, nos tipos de alvenaria, nas 

técnicas e materiais utilizados, nos estilos, nos espaços, na evolução do edifício ao longo 

do tempo e em outros elementos. 

O valor associativo relaciona-se com a conexão que um edifício tem com um 

determinado episódio da história. A forma mais óbvia de ilustrar esse valor é através do 

exemplo das lutas históricas, onde subsistem poucos vestígios desse facto, contudo, o 

valor da localização não pode ser contestado. Um outro exemplo é o valor associativo, 

quando um edifício está ligado a uma personalidade de importância relevante para a 

sociedade. (ORBASLI, 2008) 

O valor atribuído a um edifício não está relacionado com as suas qualidades 

específicas, mas sim com a sua contribuição para um conjunto edificado ou para o 

panorama urbano, como defende Orbasli (2008). Os edifícios não devem ser cuidados 

separadamente da sua envolvente ou contexto. Importa mencionar que, em diversas 

situações, o valor de conjunto é superior aos valores dos elementos individuais. 

Um edifício estabelece relações quanto ao meio onde se insere por meio dos seus 

valores de uso / função. Estes valores tornam-se ainda mais relevantes quando se 

considera a Reabilitação. Se um edifício não tem capacidade de usabilidade, 

inevitavelmente torna-se obsoleto, podendo gerar uma ameaça económica. Contudo, os 

edifícios históricos podem ter flexibilidade para satisfazer uma enorme diversidade de 

usos, através de intervenções que passem por a sua apropriação para acolher novas 

funções. Esta é uma das soluções menos interventivas e uma das mais apropriadas 

comparativamente com a demolição e reconstrução. (cf. FEILDEN, 1994) 

O valor de uso é de grande relevância, visto que grande parte dos edifícios, 

ocasionalmente, são consequência da obsolescência funcional e usualmente são 

substituídas por opções mais eficazes. Sendo assim, conclui-se que a utilidade de um 

edifício na actualidade, mesmo este não tendo o uso original, amplia a possibilidade de 

este ser conservado, visto que origina a sua manutenção.  
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O carácter físico da cidade é de enorme importância para a população local, que 

habita por uma ou mais descendências familiares num determinado sítio. Por vezes, a 

sentimento relativo ao desaparecimento de algum elemento físico constituinte desse 

local supera o sentimento de um evento ou mudança de interesse maior.  

Durante décadas, vários edifícios estiveram abandonados originando uma 

incontornável necessidade de os reabilitar, de os tornar mais uma vez peça constituinte 

das cidades, das localidades e da sociedade onde se incorporam e naturalmente 

contribuindo para a reactivação da memória local. (Figura 5, página 45) 

Conforme afirma Françoise Choay (1999), a degradação de um edifício inicia-se 

sempre que os seus atributos formais já não se adequam às necessidades 

contemporâneas. Quando esta ideia é conscientizada, a protecção é vista, 

particularmente e primeiramente, como a utilização e resultante manutenção do edifício. 

Contudo, por vezes é inexequível e o edifício deverá suportar determinadas 

transformações, modificando o mínimo possível o estilo arquitectónico e a memória do 

edifício, visando que este alcance as circunstâncias necessárias para prolongar o seu uso.  

Tal como as pessoas, as sociedades e os povos possuem uma memória colectiva 

que constitui parte essencial da sua identidade como grupo e cuja perda poderá 

causar graves perturbações. Sabe-se que esta memória colectiva constitui um 

quadro de referência fundamental para o equilíbrio psicológico necessário para 

reagir às mudanças que constantemente se prefiguram nas nossas cidades. 

(SALGUEIRO, 1999:388) (Figura 6, página 45) 

Com base no posicionamento de Pedro Brandão (2008) acerca da memória 

colectiva, defendemos que esta é contínua, limitada pelo complemento de marcas e por 

ligações entre memórias diversas. Essas ligações podem ser com o passado (vida 

particular, local ou afeita), com figuras e factos notáveis (acidentes, conflitos), com 

transformações tecnológicas e económicas (a indústria, a energia, os meios de 

transporte) e com tradições culturais referentes à zona (festividades, culto religioso, 

actividades recreativas, gastronomia). (cf. BRANDÃO, 2008:14) 
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Figura 5 – Vista da cidade através da janela de um edifício degradado 

 

 

Figura 6 – “Archivos para la paz: usos sociales y lugares de memoria”– Exposição em Bogotá, 2015. 
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Permanecem ao longo do tempo, na cidade, lugares que não obstante o seu 

estado de preservação recordam memórias passadas pela sua presença, existência 

material. Definem-se como zonas urbanas que actualmente estão intocadas, sem 

usabilidade, e que geralmente tem construções. Por serem espaços que conservam 

inteiramente recordações da cidade, é necessário conferir-lhes continuidade, intervindo 

nestes, gerando relações entre o seu passado, presente e futuro.  

José Mateus (2007) defende que a memória desses lugares, geralmente com 

interesse relevante no ilusório colectivo, transporta-nos a observar os vazios mais longe 

do que uma conspecção unicamente formal. A sua receptividade como área disponível 

para mudanças materiais, infra-estruturais, ou de posicionamento estratégico na cidade 

não são os únicos aspectos de definem o seu valor, mas sim os contínuos acontecimentos 

sucedidos. Esses são lugares inimitáveis devido à sua memória, tornando-os cativantes e 

fortes. (cf. MATEUS, 2007:14) 

Contudo, mesmo sendo a memória um factor fundamental na preservação da 

identidade de um lugar, não deve ser conduzida ao extremo, pois recuperar no presente a 

cidade do passado, não só é difícil, como desconexo, visto que a sua edificação e evolução 

tem métodos e processos distintos. 

As estratégias de manutenção podem ser uma solução para resolver a 

problemática dos edifícios em estado de abandono, dando-lhes uma nova vida. Estes 

edifícios atingem o estado de obsolescência pois não tem competência para acolher uma 

função que colabore com o seu ambiente urbano e que funcione correctamente, 

usualmente situam-se nos centros das cidades (figura 7, página 47). O Centro caracteriza-se 

pela trama urbana assinalada pelos primórdios das cidades, repleto de história que 

remonta a outras épocas, que transpõe os edifícios para o exterior do panorama actual.  

A salvaguarda e valorização dos centros históricos é um vector que permite manter 

ainda vivo o contacto com a memória e história urbana, aprendizagem e 

reinterpretação do passado. (LAMAS, 2006:31) 
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Figura 8 – Edifício degradado e ‘vazio urbano’ no Centro Histórico do Porto 

 

Figura 7 – Centro Histórico do Porto 
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Verifica-se ao longo dos últimos tempos, uma maior consciencialização do enorme 

valor presente no núcleo das nossas cidades, que são o produto e o espelho das 

sociedades que as fizeram materialmente, são o apoio material das vivências, dos hábitos 

dos serviços sociais, patrimoniais, públicos e económicos, são o legado patrimonial das 

comunidades mais antigas, a lembrança viva e colectiva que organiza e auxilia o 

crescimento das gerações futuras. 

O que faz com que surja uma memória grupal ou social, referida a algum lugar, é o 

facto de que aquele grupo ou classe social estabeleceu ali relações sociais. (ABREU, 

1998:86) 

Observamos que existe cada vez mais a ideia de que o património edificado é 

digno de ser revisto, com a consciência de que as novas construções no centro da cidade, 

maioritariamente, não detêm a mesma riqueza arquitectónica das antigas edificações e 

não enriquecem a cidade quer no âmbito patrimonial, quer histórico ou cultural. (cf. COSTA, 

2002:4) 

 Segundo Teresa Salgueiro (2005), para além do centro histórico ser “a parte mais 

antiga da cidade”, integra-se como uma: Sucessão de testemunhos de várias épocas, 

monumentos que nos traz vivo o passado, nos dá a dimensão temporal com a sequência 

dos fatos que estruturam as identidade. (SALGUEIRO, 2005:29) 

As transformações devem concretizadas com base em estratégias que se apoiem 

em técnicas de reabilitação, capazes de mudar a atmosfera urbana, e que actuem 

agregadamente com as restantes áreas do meio urbano. Deste modo, a memória, a 

identidade e o local onde se inserem são valores indetermináveis para a sociedade, 

devido ao seu valor cultural e ao grupo de virtudes que simbolizam. 

A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao longo 

dos séculos por obras materiais, traçados ou construções que lhe conferem a sua 

personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua alma. (Carta de 

Atenas, Ponto 65) 

Alexandre Alves Costa (2002) defende que é na Reabilitação (…) a nível conceptual 

que se colocam as opções fundamentais (…). Passe o paradoxo poético direi que as opções 

fundamentais não se colocam prioritariamente a nível construtivo ou tecnológico (…). 

(COSTA, 2002:593)  
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Em síntese, determinamos que a necessidade de reabilitar edifícios obsoletos - 

marcos importantes que mantém viva a história das cidades e dos seus habitantes, 

integrando a base física de diferentes movimentos arquitectónicos -, tem como razão, 

preservar os valores que estes edifícios têm em si integrados, mantendo o seu carácter, a 

sua memória e a sua identidade. 
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1.2.1. Modus Vivendi da Sociedade Contemporânea 
 

A capacidade que o Homem possui de conciliar as suas próprias exigências com a 

complexidade do tecido urbano da cidade histórica, constitui um constante 

desafio, passado / presente, que ao longo do tempo dissemina inúmeras marcas, 

visíveis através das alterações produzidas no território e no ambiente. 

Satisfazer as exigências humanas sempre crescentes, provoca um contínuo e 

progressivo uso dos recursos disponíveis. Um uso que impõe a realização de obras 

capazes de armazenar, transportar, transformar e finalmente usar partes de 

cidade e de edifícios abandonados, mortos ou agonizantes.  

(CANNATÀ e FERNANDES, 1999:7) 
 

A actual sociedade tem vindo a progredir, transformando, gradualmente, o seu 

modo de estar, pensar e agir. Este processo evolutivo da sociedade transfere para cada 

indivíduo um maior dinamismo no seu dia-a-dia, que se traduz numa aceleração das 

acções do quotidiano. (Figura 9, página 52) 

Uma das preocupações da sociedade é a arquitectura, uma preocupação e em 

simultâneo: uma solução. Tanto na actualidade, como em épocas antecedentes, o 

arquitecto pode ser encarado como o responsável por responder às necessidades 

características da sociedade. 

Existe um grande comprometimento simbólico, histórico e cultural que define 

visões próprias do espaço e da própria cidade, por consequente, quando a sociedade 

impõe lugares particulares, em determinados prazos, gera e procura novas 

problemáticas, tendo como base, um conceito arquitectónico. Surgem novos padrões, 

criados pela sociedade que, consequentemente, levantam novas questões que competem 

ao arquitecto responder através de soluções inovadoras. A busca de novas soluções 

aumenta ao longo da evolução temporal e à medida que as necessidades se modificam, o 

que inevitavelmente se acaba por se reflectir na cidade.  
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Figura 9 – Sociedade ‘acelerada’ 
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A perspectiva de Mário Chaves (2010) sobre a cidade deverá ser um contributo na 

compreensão social, de modo a que possibilite aos cidadãos realizar o seu quotidiano 

urbano, buscando os factos que assistam favoravelmente os estados sociais. Numa 

contemporaneidade movimentada, de reduzidos termos de validades, naturalmente 

emerge a necessidade de respostas mais favoráveis, vindo à discussão o assunto da 

temporalidade clara formal. (cf. CHAVES, 2010:40) 

A imagem das sociedades está reflectida na cidade e nos seus espaços públicos, 

podemos então dizer que a sociedade é tanto retratada, como formada pelas edificações 

e pelos lugares que produz. (cf. INNERARITY, 2010:108) 

(…) a cidade já não faz sociedade. O que pode querer dizer que a cidade deve fazer 

sociedade? São as pessoas que fazem a cidade, os grupos sociais que fazem a 

cidade, e não a cidade que faz a sociedade. E é este “fazer cidade” que se observa 

nas relações sociais, em diferentes formas de sociabilidade (…) é também o laço 

cultural entre as pessoas que faz a cidade. (AGIER, 2011:55-56) 

Se efectivamente a cidade é uma imagem da sociedade, ao transitarmos pelos 

seus espaços no nosso dia-a-dia, geramos uma ligação constante entre a arquitectura e o 

sujeito. 

Michel Freitag (2004) defende, no seu livro “Arquitectura e Sociedade”, que sendo 

o objectivo da arquitectura (…) é precisamente a representação da unidade da sociedade, 

figuração concreta da sua identidade, é claro que as condições que determinam esta 

representação, ou figuração concreta, vão ver-se alteradas quando se passa de um modo 

histórico de reprodução para outro. (FREITAG, 2004:25) 
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Figura 10 - Caixa Fórum 

 

Figura 11 - Zona de entrada do edifício 
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1.2.2. Casos exemplo de Reabilitação em Edifícios Obsoletos 
 

Caixa Fórum (2001 – 2008), Herzog & Meuron  

O edifício Caixa Fórum, em Madrid, é um bom exemplo de como é possível 

preservar o valor histórico e adicionar valor patrimonial relacionado como período da sua 

reabilitação. Os arquitectos – Herzog & Meuron- mantiveram o máximo possível das pré-

existências, sem afectar a funcionalidade do edifício, mantiveram as fachadas, cobrindo 

os vãos com a mesma pedra de revestimento, reconhecendo e valorizando o existente, 

construíram no topo do edifício um novo volume sobre o antigo, com uma linguagem 

assumidamente contemporânea, estas são algumas das acções que revelam um nível 

considerável de comprometimento pelo existente. (Figura 10, página 54) 

As paredes de tijolos da antiga central eléctrica fazem parte do património 

arquitectónico de Madrid e são testemunho do seu passado industrial (…). (tradução 

livre) 3 (LEVENE, 2010:92) 

Revela-se, na intervenção dos arquitectos, o cuidado que existiu no acto de 

projectar, observando a capacidade de relação entre as linguagens distintas presentes no 

edifício, sem retirarem ou sobreporem o protagonismo de nenhum período. 

A reabilitação do edifício passou por um processo de reconversão do seu uso, visto 

que foi construído em 18994 com a função de central eléctrica, actualmente acolhe as 

funções de museu e centro cultural. (Figura 13, página 57) 

Quando a base do edifício foi removida, um espaço aberto e coberto apareceu sob 

a casca de cerâmica, que agora parece flutuar no nível da rua (figura 11, página 54). O 

novo espaço coberto pelo Caixa Fórum é um ponto de encontro que oferece 

protecção aos visitantes e configura simultaneamente o acesso ao próprio edifício. 

Eles podem enfrentar e resolver desta forma, com um único gesto de carácter 

                                                                        

3 Los muros de ladrillo de la vieja central forman parte del patrimonio arquitectónico de Madrid y son 

testimonio de su pasado industrial (…). (texto original) 

4 Na bibliografia consultada não existe referência ao ano de construção do edifício, apenas é identificada 

sua antiga função, a data referida é consultada numa fonte electrónica.  

(Fonte: https://spainattractions.es/caixaforum-madrid/) 
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urbano e escultural, problemas como a estreiteza das ruas circundantes, a 

localização da entrada principal e a identidade arquitectónica desta instituição 

dedicada à arte contemporânea. (tradução livre)5 (LEVENE, 2010:94) 

 
  

                                                                        

5 Al suprimir la base del edificio apareció un espacio abierto y cubierto bajo la carcasa cerámica, que ahora 

parece flotar sobre el nivel de la calle. El nuevo espacio cubierto bajo el CaixaForum es un punto de 

encuentro que ofrece su protección a los visitantes y simultáneamente configura el acceso al propio edificio. 

Pueden afrontarse y resolverse así, con un solo gesto de carácter urbano y escultórico, problemas tales 

como la estrechez de las calles circundantes, la localización de la entrada principal y la identidad 

arquitectónica de esta institución dedicada al arte contemporáneo. (texto original) 
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Figura 12 - Escadas de acesso ao hall de entrada 

 

Figura 13 - Zona de exposições 
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Fábrica S. Thyrso (2012), Nuno Pinto 

 

A antiga Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Thyrso, localiza-se no actual núcleo 

da cidade de Santo Tirso, região do Vale da Ave. Esta fábrica faz parte da memória 

colectiva e cultural da população local, permanecendo activa durante 94 anos. Nos anos 

90 encerra, deixando a sua marca na cultura e no meio empresarial da cidade.  

Em 2004 a Câmara Municipal adquire a fábrica, tendo em vista a sua reconversão 

a longo prazo. Em 2009 são redefinidos os novos programas para a Fábrica de Santo 

Thyrso: Quarteirão Cultural. Em 2012 é feita a abertura da Nave Cultural e do Centro 

Interpretativo da Indústria Têxtil e ano imediato (2013) são terminadas as obras da 

Incubadora de Moda e Design (figura 18, página 62). 

O conceito da regenerada Fábrica de Santo Thyrso é consolidado na história do 

edifício e na contribuição industrial do concelho para a reconstituição do sector têxtil, 

com foco no design de moda e na inovação tecnológica. É neste panorama que são 

criadas diversas valências neste antigo conjunto industrial já centenário, de modo a gerar 

um quarteirão cultural. 

Mais tarde, é criado o Centro interpretativo (figura 15, página 59), onde igualmente, 

se reflecte através da herança industrial do passado, o futuro e presente do projecto.  

Surge ainda, a candidatura a um espaço multifuncional conhecido por Nave 

Cultural, onde se ocasionam diversos eventos de âmbito cultural e outros eventos 

relacionados com lazer e fruição social.  

 Paralelamente a estas funções, acomodadas nos edifícios mais antigos, organiza-

se o centro do antigo conjunto industrial, no qual existem outras valências de forma a 

revitalizar o tecido empresarial da indústria têxtil com espaços de formação, workshops, 

coworking e espaços comuns de trabalho com arrendamento acessível, que ainda não se 

encontram em actividade mas que se deseja que seja instalado no centro de empresas.  
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Figura 14 - Fábrica S. Thyrso 

 

Figura 15 - Centro Interpretativo 
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Este edifício agrupa assim múltiplas funcionalidades, com o objectivo de reabilitar 

o conjunto industrial de memória cultural inegável na zona e de ser uma área onde o 

apelo da memória do seu exercício seja um impulso na regeneração do tecido 

empresarial, mas igualmente acessível à sociedade.   

Na abordagem arquitectónica na reconversão do edifício, denota-se a vontade do 

arquitecto Nuno Pinto, deixar visível, tanto o quanto possível, as características originais 

dos edifícios, (figura 16, página 61) inserindo elementos contemporâneos indispensáveis às 

novas funcionalidades que irá assumir, sem ferir o pré-existente, valorando-o e 

restituindo-lhe a sua dignidade, a qual se foi escondendo devido ao seu mau estado de 

conservação, consequência de 20 anos de abandono. 
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Figura 16 – Pormenor da cobertura  

 

Figura 17 - Espaço interior  
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Figura 18 – Incubadora de Moda e Design 

Figura 19 – Exposição do artista Alberto Carneiro 
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1.3. PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS DE REABILITAÇÃO 

 

Entendemos que cada projecto de Reabilitação é um caso particular e singular, 

com diversos valores submetido a diferentes métodos. Não é possível produzir um 

conjunto de normas e opções arquitectónicas obrigatórias na reabilitação de um edifício. 

Mas existem recomendações e prevenções gerais que devem ser aplicadas em todos os 

projectos. Deve-se ter uma elevada atenção no caso da integração entre os múltiplos 

projectos de especialidade na intervenção. Principalmente a outro tipo de projecto, na 

Reabilitação, é essencial compreender a intervenção de uma forma geral, não só como 

um grupo de projectos individualizados articulados entre si. (cf. OASRS, 2016:6) 

A reabilitação é nos dias de hoje essencial, quer se trate da preservação, quer se 

trate da protecção do património edificado, para um desenvolvimento sustentável, tanto 

para o ordenamento do território, como para a coesão social. A forma mais viável de 

conservar edifícios de valor patrimonial, é garantir a sua usabilidade, assim sendo a 

Reabilitação, é em vários casos a melhor forma de salvaguardar um edifício. 

É visível uma grande evolução da Reabilitação até ao presente, relacionada com os 

seus objectivos, princípios, sector de actuação, metodologias e tratamento, com base nas 

noções de uso ou funcionalidade, que surgem da estratégia de preservação do 

património, mas rapidamente se transpõem, reagindo a impulsos recentes de índole 

social, económica, ambiental e cultural. 

Importa referir, no que diz respeito à Reabilitação de edifícios que existem duas 

linhas de acção, que se aplicam conforme se trate de edifícios comuns ou de edifícios com 

valor patrimonial.  

A Royal Institution of Chartered Surveyors define a Reabilitação como: reparação, 

renovação e modificação extensas de um edifício para o pôr de acordo com critérios 

económicos ou funcionais equivalentes aos exigidos a um edifício novo para o mesmo fim. 

Pode involver a execução de instalações e sistemas de serviços, acessos, iluminação 

natural, equipamento e acabamentos aproveitando apenas os toscos do edifício antigo. 

(CÓIAS apud MANSFIELD, 2007:2) 
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Na perspectiva do Secretary of Interior's Standards for Rehabilitation, reabilitar 

pode-se traduzir enquanto o acto ou processo de possibilitar um uso eficiente e 

compatível de uma propriedade através de reparações, alterações e acrescentos, 

preservando, ao mesmo tempo, as partes ou características que transmitem os seus 

valores histórico, cultural e arquitectónico. (CÓIAS apud U.S. Department of the Interior, 2007:2) 

Reabilitar visa dar continuidade à vida útil dos edifícios existentes, modernizando 

as suas infra-estruturas tendo em consideração as novas necessidades da sociedade 

contemporânea. A opção entre reabilitar ou reconstruir é feita com base em factores de 

âmbito económico. 

Os procedimentos associados à Reabilitação são, regularmente, mais radicalistas 

que o restauro e objectivam a restituição dos graus de eficácia e funcionamento do 

edifício em causa, geralmente sem modificação do seu uso inicial.  

De seguida serão tratadas duas estratégias de intervenção distintas no âmbito da 

Reabilitação de edifícios, no que diz respeito a sua abordagem e metodologia. 

Uma intervenção Fachadista pressupõe uma transformação quase integral do 

interior de um ou mais edifícios, os quais podem ser praticamente demolidos, ou então, 

submetidos a mudanças tipológicas, volumétricas, morfológicas e construtivas, onde a 

fachada principal é conservada ou reconstituída face à sua originalidade. Para melhor 

plasmar tal intervenção, serve de exemplo a figura 20 (página 65), uma intervenção no 

Cineteatro Éden, o qual ganhou uma nova imagem perante uma intervenção fachadista. 

Aguiar (2002) descreve a intervenção Fachadista como sendo (…) um processo de 

preservação morfológica do exterior da arquitectura, implicando profundas reformulações 

tipológicas, muitas vezes resultantes da anexação de diversas parcelas, reunidas em 

unidades espaciais maiores, o que altera radicalmente a tipologia fundiária e 

arquitectónica da cidade histórica.” As “novas” edificações introduzidas das antigas 

fachadas, obedecem a padrões e níveis de exigência contemporâneos. (AGUIAR, 2002:137) 

No nosso ponto de vista, face aos valores em que acreditamos, este instrumento 

de reabilitação não é o mais adequado, a Reabilitação deve garantir a totalidade do 

existente promovendo adaptações. 
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Figura 20 - Cineteatro Éden em Lisboa, alvo de demolição interior e reconstruído em 1990, obra de Frederico Valsassina 

e George Pencreach 
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O Fachadismo é por vezes um método ilusório no que concerne à preservação - 

das memórias antigas da cidade -, transportando valores passados para o presente, 

facultando assim um ideia errada de património para a população. José Aguiar (2002) 

acrescenta que o Fachadismo é ‘mentiroso’, podendo encaixar-se num sistema de 

adulteração histórica e mistificação patrimonial. Essa mistificação alicia um púbico que 

ambiciona amenizar o pesar da perda da cidade histórica e dos sítios que lhes 

pertenceram. (cf. AGUIAR, 2002:140) 

Consideramos que o Fachadismo é uma das manifestações mais evidentes de um 

procedimento de substituição da cidade antiga e dos seus edifícios patrimoniais, 

rejeitando ou obstando as manifestações arquitectónicas actuais. (Ibidem) 

Na sua posição sobre tal assunto, Paula Melâneo (2018) refere: 

A demolição integral significa apagar memórias colectivas, testemunhos históricos 

e patrimoniais (…) e escrever novos capítulos na história das cidades. (…) 

A manutenção da fachada apela a essa memória colectiva (que maioritariamente 

não é consciente do que estava — e agora está — para lá dessa fachada) e de 

algum modo celebra o legado histórico. Ao esvaziar-se de um interior 

coerentemente desenvolvido em paralelo da própria fachada, permite que essa 

estrutura de miolo, já degradada e obsoleta, seja agora totalmente nova, trazendo 

padrões contemporâneos de segurança e conforto. (MELÂNEO, 2018:76) 

É comum que a envolvente de um edifício se modifique ao longo dos tempos, 

consequentemente, a função inicial de um edifício pode já não se adequar às 

necessidades presentes do local, da sociedade ou então, já não atender os desígnios para 

que foi construído.  

A incapacidade de adaptação do edifício no contexto em que se insere torna 

inevitável a criação de uma estratégia de reabilitação do edifício. Esta é uma realidade 

contemporânea, a qual pode terminar em diversos casos, na Reconversão de edifícios em 

que se observe a sua inadequação a novos usos. A Reconversão é um meio de intervir no 

património edificado que proporciona a reutilização de edifícios antigos introduzidos no 



 

67 

 

contexto urbano presente - em condição de obsolescência -, integrando-os novamente na 

cidade. 

Para melhor o entendimento do conceito de Reconversão define-se que O 

conceito de reconversão está ligado aos princípios de adequação e eficácia dos usos do 

edifício. Trata-se do acto ou efeito de qualificar funcionalmente uma Estrutura 

descaracterizada e desadequada. Envolve uma transformação formal, (…) sem a alteração 

da estrutura base que define o conjunto. Esta transformação é entendida como um meio 

de corrigir a decadência funcional. As operações de reconversão estão ligadas à alteração 

de uso de um edifício e compreendem um conjunto de acções destinadas a introduzir os 

novos usos ou programas pretendidos. (SILVA, 2011:53 apud Gomes) 

O processo de Reconversão, faz-se através do confronto entre o antigo e o novo, 

uma fusão de ditará a necessidade de novos componentes, com possível eliminação ou 

preservação de elementos existentes. 

A atribuição de uma nova função a um edifício gera a necessidade de 

reestruturação da funcionalidade dos seus espaços, o que por vezes cria problemas de 

incompatibilidade entre o edifício original e o seu novo uso, conduzindo à quebra da 

forma original. Quando esse problema se coloca, o processo de Reconversão não 

colabora completamente para a valorização do edificado existente, no entanto pode 

beneficiar na requalificação do meio urbano em que se integra, contrariando a ampliação 

urbana e a propensão para a construção de novos edifícios. 

Não existe um conjunto de procedimentos a ser seguidos, pelo contrário, cada 

caso é um caso, logo, o tipo de intervenção a ser levado a cabo será distinto em forma e 

conteúdo, para que melhor se adapte. Portanto, a problemática da Reconversão de 

edifícios com valor patrimonial, centra-se, na competência em solucionar o problema, 

agregando a sua identidade e valor histórico, de forma a se manterem válidos e viáveis 

futuramente.  

Este processo de reabilitação de um edifício por via da sua reconversão está 

presentemente a ser muito usado, mas permanentemente na cidade se “construiu no 
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construído” e foi-se transformando conforme as necessidades que foram despontando na 

cidade e na sociedade.  

A Reconversão é um método interventivo válido e actual, quer no âmbito social, 

quer no âmbito económico. Comparativamente à construção de um novo edifício, o seu 

custo é inferior, a base estrutural já está fundada, temos de saber (a partir daí) a tirar as 

vantagens do existente: maior solidez e valor, que muitas vezes os edifícios actuais não 

alcançam. (cf. GOMES, 2011:56) 

Num projecto de Reconversão existem diversas abordagens praticáveis, o seu 

objectivo máximo de transformação centra-se na função do edifício, podendo ser atingido 

com maior ou menor transformação face ao existente.  

A abordagem mais conservadora, relaciona-se com a salvaguarda do edifício 

histórico, e geralmente ocorre quando se denota perfeita conciliabilidade entre o espaço 

e a sua nova função, é a opção tomada tendo em vista a distinção dos valores históricos, 

patrimoniais ou culturais, que não devem ser apagados. Estas intervenções, 

normalmente, transformam minimamente o edificado, mantendo a estrutura adaptada 

na sua plenitude, respeitando os seus valores.  

A reinterpretação do espaço arquitectónico, é um outro tipo de abordagem que se 

centraliza maioritariamente na transformação da organização espacial interior, com 

alterações pouco manifestas no edifício original. Nesta intervenção, destaca-se a 

harmonia entre componentes existentes e componentes actuais, convivendo num diálogo 

benéfico, valorando assim o edifício. A principal intenção visa  entender a vida útil de um 

edifício e favorecer a sua continuidade, libertando-o do passado, adequando-o às 

exigências contemporâneas e venerando a sua memória.   

Uma intervenção com um notável contraste entre o novo e o antigo, representa 

outra abordagem possível num projecto de Reconversão, sendo a mais arrojada, pois há o 

propósito de evidenciar as novas adições em confronto com o pré existente. O principal 

objectivo é a demostração da interrupção temporal e da discórdia formal como forma de 

manifestar a identidade cultural e neste sentido, quebrar a ligação com a estrutura do 

passado, expondo a contemporaneidade como oposição. Romper com o passado pode 
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ter dois significados, um vínculo fortemente contrastante, engrandecendo o existente e o 

seu valor arquitectónico e cultural ou então, pode limitar-se exclusivamente à 

manutenção da fachada e à destruição completa do interior do edifício. 

É importante referir que a estratégia de Reconversão deve ser definida com 

‘cuidado’, tendo em vista as potencialidades e ameaças que qualquer acção pode causar 

na zona de intervenção. Logo, devem ser analisadas as vantagens e desvantagens da 

intervenção, com basta compreensão do objecto e o seu potencial para acomodar uma 

nova funcionalidade.   

Conscientes de tais princípios, acreditamos que por meio de uma intervenção mais 

sensível podemos reintegrar o edificado obsoleto, o qual se encontra ultrapassado 

enquanto vida urbana e social da cidade, consequentemente, requalificando zonas 

urbanas degradadas. 

 

Ainda nesta linha de pensamento, segue-se o próximo ponto onde apresentamos 

três casos de estudo. A escolha dos mesmos teve por base um quadro conceptual que 

orienta o ensaio projectual apresentado no Capítulo II. 

O então quadro conceptual integra os princípios da Conservação, Adequação e 

Reintegração, os quais tem adjacentes os valores histórico, de memória, social, cultural, 

de uso e funcional. 

Procuramos estudar casos de Reabilitação onde fosse aplicada a prática da 

Reconversão, onde fossem aplicados os princípios do quadro conceptual que definimos, 

assim estudamos os seguintes casos: Reabilitação do Mosteiro de Santa Maria de Bouro e 

reconversão para a nova Pousada; Reabilitação do edifício da GNR e reconversão para o 

novo Edifício GNRation de carácter cultural; Reabilitação do Matadouro de Madrid e a sua 

reconversão para o novo edifício multifuncional de apoio a criação artística.  
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1.3.1. Casos de Estudo 

 

Pousada de Santa Maria De Bouro (1989 - 1997), Souto de Moura 

Eduardo Souto de Moura na intervenção no Mosteiro de Santa Maria de Bouro, 

situado em Amares, atribui grande valor à memória, respeita as marcas do presente, que 

expõem a memória do passado e desenha neste suporte, tendo em conta o futuro.  

A recuperação e adaptação do Mosteiro de Santa Maria do Bouro a pousada levou 

o edifício da ruína à reinterpretação. (SANTOS e SILVA, 2011:20) 

A ruína era a memória daquele mosteiro. Devido ao seu estado de abandono 

durante décadas, esse era o reflexo, a memória colectiva gerada em torno do edifício, 

uma imagem com imensa subtileza, que se manteve e recriou sem menosprezar as 

necessidades contemporâneas. 

Para o projecto as ruínas são mais importantes que o ‘’Convento’’, já que são 

material disponível, aberto, manipulável, tal como o edifício o foi durante a 

história. (MOURA e VIEIRA, 1999:37) 

O arquitecto assegura que a sua intervenção nesta obra não foi de reabilitação, 

nem de conservação ou restauro, mas sim uma obra onde se tratou de construir uma 

pousada com as pedras de um mosteiro.  

Apesar de assumir uma atitude de intervenção, é visível na obra, e no discurso do 

arquitecto sobre ela, a preocupação de preservar um certo sentido da história e 

identidade do edifício e do lugar. (SANTOS e SILVA, 2011:34)   

Souto de Moura procurou preservar o sentimento de edifício obsoleto nos seus 

diversos ângulos: quem o vista da encosta exibe uma cobertura vegetal (figura 22, página 71), 

reproduzindo a vegetação que lá foi germinando ao longo das suas épocas em ruína, na 

aproximação imediata, caixilhos escondidos com vidros espelhados (figura 23, página 71), 

reflectindo o céu e transmitindo a impressão de ausência de janelas e cobertura. O 

arquitecto também teve o cuidado de não adicionar elementos exteriores que 

denunciassem uma intervenção e uso vigente do edifício.  
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Figura 23 – Reflexo da paisagem no vidro espelhado do vão 

 

Figura 22 - Cobertura vegetal 

 

Figura 21 – Pátio interior do edifício 
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O processo de construção do mosteiro foi extenso, o que tornou difícil a sua 

conexão a uma época em particular. Contudo, para o seu restauro era importante 

delimitar um período de tempo, pelo que o arquitecto elegeu o século XX, pelo simples 

motivo de que pretendia construir um edifício contíguo da contemporaneidade.  

Fiz um edifício moderno, como queria e com as pedras que estavam disponíveis. 

(MOURA, 2001:46)   

Na área interior do edifício, Souto de Moura, tem uma posição inversa à que 

adoptou no seu exterior. Optou pela demolição total do interior e construiu novas áreas, 

as quais apoiadas nas pré-existências. As cores e texturas foram definidas com o cuidado 

de transmitirem a noção de mosteiro, não descurando os requisitos de conforto actuais. 

Fizeram-se mudanças a nível de desenho materiais e dimensionamento.  

A manutenção das fachadas, tal como se encontravam, sem revestimento, apelou 

ao valor comunicante e plástico das qualidades visuais da pele. (…) Acentuou-se o 

contraste entre a fachada (da qual foram preservados os sinais de antiguidade e, 

logo, de monumentalidade) e o interior, reconstruído através de processos 

modernos e altamente transformadores das qualidades estruturais e figurativas, 

embora procurando manter a organização espacial (pontualmente subvertida 

pelas necessidades programáticas) e os elementos construtivos ainda existentes. 

(TOMÉ, 2002:230) 

Contudo, cuidadosamente o arquitecto criou uma ligação, propositada, entre o 

interior e exterior, entre o novo e o antigo, com a intenção manter a identidade do 

mosteiro, assim sendo, conservou o exterior, tal como o descobriu e interveio no interior 

com suporte naquilo que eram as pré existências.  

Os aspectos mais interessantes da Pousada de Santa Maria do Bouro são os que 

menos se vêem. O objectivo parece ser dar continuidade, sob outra forma, à vida 

do mosteiro. (COLLOVÀ in MOURA, 2001:61) 

Podemos observar que na sua intervenção, Souto de Moura, aplica os princípios 

da Conservação, quando valoriza a memória e história do edifício e o princípio da 

Adequação, reconvertendo a função, de mosteiro a pousada, de modo a atribuir uma 

nova usabilidade ao edifício. 
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 Figura 24 - Zona exterior do edifício Figura 25 - Desenho do interior, do arquitecto 

Figura 27 - Interior do edifício 

 

Figura 26 – Pormenor da relação entre o existente 
e o novo 
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Edifício GNRation (2011 - 2013), Arquitecto Carvalho Araújo  

O antigo edifício da GNR (Guarda Nacional Republicana), localiza-se numa das 

praças mais importantes do centro da cidade de Braga, a Praça Conde de Agrolongo.   

Na sua envolvente existe uma grande diversidade e quantidade de edifícios 

históricos, mas nem sempre a sua preservação e manutenção foi a mais apropriada, 

consequentemente caiu em obsolescência, encerrou-se e deixou de exercer a sua 

funcionalidade de quartel, caindo no esquecimento ao longo de tempo.  

No âmbito de ‘Braga Capital Europeia da Juventude 2012’6, o atelier do arquitecto 

Carvalho Araújo fica a cargo do projecto de Reconversão e Renovação do antigo edifício 

do quartel da GNR. 

O edifício em análise insere-se num quarteirão e ocupa uma parte considerável 

deste. O limite do quarteirão é definido por três frentes para a via púbica, no qual se 

implantam dois edifícios constituídos, genericamente, por três pisos com pé-direitos 

distintos. A adicionar em paralelo à sua volumetria existem ainda dois pátios interiores e 

um logradouro. O edifício foi alvo de algumas transformações no decorrer dos tempos, 

por parte dos seus usuários, configuração que se confirma na ligação entre interior e 

exterior das fachadas que fragmenta a uniformidade do espaço.  

A presença do edifício na Praça Conde Agrolongo causa um grande impacto, 

devido à sua linguagem formal, volumétrica e particularidades arquitectónicas, enquanto 

a fachada confrontada pela Avenida Visconde Nespereira é mais apagada e retira 

presença ao edifício, também consequência da sua simetria e à distribuição repetitiva de 

janelas longas e contíguas. 

  

                                                                        
6 A Capital Europeia da Juventude é uma iniciativa do Fórum Europeu da Juventude que tem por objectivo o 

desenvolvimento de iniciativas de âmbito cultural, social, político e económico, destinadas aos jovens. Em 

cada ano, uma cidade europeia recebe a distinção propondo-se desenvolver um programa multifacetado 

que se constitua como uma herança para o futuro.  

(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_Europeia_da_Juventude) 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B3rum_Europeu_da_Juventude&action=edit&redlink=1
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Figura 28 - Edifício GNRation 

 

Figura 29. 

 

Figuras 29 e 30  - Interior do edifício 
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As marcas mais evidentes da sua adaptação e uso conforme as necessidades que 

foram surgindo no decorrer dos anos, estão evidenciadas no interior do edifício, através 

de paredes adicionadas nos espaços originais, ampliações, variedade de componentes 

ornamentais desde tectos abobadados e aprimorados a outros planos e sem acréscimos, 

bem como zonas de acesso improvisadas. 

O arquitecto Carvalho Araújo, com base no pré-existente, desenvolve a estratégia 

de intervenção para o edifício, de modo a aplicar um programa novo e uma nova imagem 

colectiva, direccionada para um carácter cultural. 

O projecto usou o conceito de ocupação como motivo. No limite uma área do 

contrapoder, contra a regra, o limite, a disciplina. Simbolicamente contrapôs-se ao 

seu uso anterior de GNR.” (ARAÚJO) 

A Reconversão do edifício ocorreu com base num conceito criativo, que visou o 

seu uso por indústrias criativas, permanentemente num carácter de partilha e conexão, 

gerando a partilha de ideias entre si.  

Pretende-se cultivar uma cultura de partilha, de cruzamento de ideias e influências 

de várias áreas criativas e por esse motivo o programa é colocado no edifício de 

forma a provocar atravessamentos funcionais, provocar tensões e deslocações 

horizontais e verticais no edifício. Ao mesclar os grandes grupos funcionais e 

inverter a lógica do posicionamento usual do programa, não existe a estratificação 

por piso ou por bloco. Pode surgir um bar no último piso ao lado de gabinetes e 

uma sala de trabalho de grupo no piso 0 ao lado de uma galeria de arte. (MONIZ, 

2012) 

As intervenções exteriores transpuseram-se na harmonização das fachadas 

principais, recortando os seus vãos até ao piso de rés-do-chão (figura 28, página 75), de 

modo a unificar a sua imagem formal e, no recorte de um canto do edifício (figura 31, página 

77), onde se marca irreverentemente a entrada principal.  
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Figura 31 - Entrada do edifício 

 

Figura 32 - Pátio interior 

 

Figura 33 - Estrutura para fixação de espécies vegetais 

 

Figura 34 - Pormenor do pavimento do pátio exterior 
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No canto da fachada um corte mais abrupto sugere a ruptura da nova intervenção. 

Uma ferida aberta no edifício que expõe o seu interior e capta a atenção do 

observador para este ponto. Começa aqui o princípio de intervenção de um edifício 

que se apresenta com uma nova cara. É a metáfora de um edifício em 

desequilíbrio, que explora o limite, a aventura, o desconhecido e portanto em 

movimento constante, de maneira inconformada. (MONIZ, 2012) 

Os pátios sofreram uma transformação, revestindo a envolvente com uma 

estrutura permeável, a qual funciona como apoio de fixação para diversas espécies de 

vegetação (figura 33, página 77), modificando assim, a imagem destes pátios, sem descuidar 

da memória do local, daí o uso de uma variedade de plantas que remete para o ornato do 

espaço e para a ideia de que foi tomado pelo tempo. (cf. MONIZ)  

Podemos observar neste caso de estudo que os princípios que guiaram a 

intervenção foram a Adequação e a Reintegração. A Adequação verifica-se na 

preocupação de adaptar o edifício a uma nova função que respondesse às necessidades 

sociais e culturais contemporâneas. Com a sua reabilitação, o edifício torna a reintegrar-

se no seu meio urbano e passa a ganhar presença na praça que o confronta. 
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Matadero (2007 - 2011) 

Uma memória, as memórias, inclusive a má memória enroscam-se e sobrevoam 

quando se intervêm arquitectonicamente num passado, uma História como personagem 

de outra história que acaba por ser o projecto.7 (tradução livre) (CHURTICHAGA, 2012:20) 

O Matadero de Madrid foi inaugurado em 1908, projecto do arquitecto Luís 

Bellido. Destaca-se pela sua enorme dimensão 165.415 m2 e a amplitude das construções. 

(ETXÁNIZ et al. 2006:70)  

Tinha como principais funções matadouro, mercado de gado e alguns serviços 

adicionais, distribuídas ao longo de vinte pavilhões, organizados paralelamente entre si, 

separados por ruas e espaços vazios para ventilação.  

Em meados dos anos 30 inicia um crescente processo de obsolescência, até que 

em 1996, encerra definitivamente. No ano seguinte é qualificado no âmbito do ‘Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid’, contudo, apenas em 2005 é que é aprovado o 

Plano Especial de intervenção, que propõe a adaptação arquitectónica e o autodomínio 

urbanístico e ambiental e que incentiva à reconversão para fins culturais de uma parte 

significativa do recinto. (cf. SILVA, 2012:249) 

Inicia-se assim a reconversão do recinto em centro de apoio à criação artística, a 

reabilitação dos espaços foram assumidas por equipas distintas, mas tendo em conta o 

mesmo princípio para as intervenções, a reversibilidade dos edifícios, com o objectivo de 

retornarem à sua condição original, assim como a preservação da envolvente das 

estruturas.  

Seria fundamental, na reconversão dos espaços para novas funções, a coerência 

entre o pré-existente, no seu estado presente, e entre as novas intervenções. 

                                                                        

7 La memoria, las memorias, incluso la mala memoria sempre se enroscan y sobrevuelan cuando se 

interviene arquitectónicamente en un passado, una Historia como personaje de outra historia que acaba 

siendo el proyecto… (texto original) 



80 

 

 

Figura 35 - Fachada de um edifício do Matadero 

 

  

 

Figura 36 - O reflexo da relação interior - exterior 
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As intervenções mantêm expressamente todos os traços do passado para reforçar 

a natureza experimental das novas instituições que abrigam. Para alcançar este 

objectivo, buscou-se um equilíbrio entre o máximo respeito pelo espaço e uma 

dotação específica que o distinga, através do uso limitado de materiais industriais 

directos e, ao mesmo tempo, servindo aos diferentes usos que ele pode acomodar.8 

As intervenções decorreram ao longo de diversas fases e tomaram sentidos 

diversos, com base no seu novo programa e dependendo do arquitecto responsável. 

Assim sendo, para um mesmo objecto e com directrizes de acção iguais, foram 

encontradas várias as soluções.  

Nas intervenções realizadas no Matadero observamos os princípios da 

Conservação e Adequação. Houve, em cada intervenção, o cuidado em respeitar a 

memória e identidade do espaço, conservando materiais, marcas do tempo e a linguagem 

formal. Cada pavilhão foi adaptado de modo a  receber uma nova função e usabilidade, 

minimizando ao mínimo alterações no espaço. 

 Na totalidade são 12 intervenções distintas, com características particulares, em 

seguida será feita uma apresentação sucinta de cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

8 La Arquitectura Matadero Madrid (Fonte: http://www.mataderomadrid.org/v2/prensa/d/1/la-arquitectura-

matadero2.pdf) 



82 

 

‘Intermediae y Vestíbulo’ 

A intermediae y vestíbulo são intervenções do arquitecto Arturo Franco e Fabrice 

Van Teslaar e foram os primeiros espaços a ser inaugurados, em 2007. Pretendia-se gerar 

interacção e diálogo cultural entre o Matadero e os cidadãos, assim, nasceu um espaço 

destinado à concepção de projectos artísticos sustentados na experiência e na 

aprendizagem partilhada.  

Intermediae distribui-se em várias zonas: gabinetes de trabalho, transparentes 

(figura 37, página 83), que se adaptam conforme os projectos em curso, o terrário, ‘avant 

garden’ e ‘estácion futuro’.  

A ideia principal nesta intervenção baseia-se na exploração do conceito da não 

actuação, os arquitectos decidem intervir inteiramente sem intervir, valorizando a ruína, 

optimizando-a. (Figura 38, página 83), Questões acerca de preservação e reconstrução foram 

colocadas de parte, visto que o objectivo era limitar minimamente a intervenção no 

existente. 

Estabeleceu-se um diálogo constante entre o novo e o antigo, sem os misturar, 

juntos mas não confundidos. 

(DIAZ, 2008:117) 
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Figura 38 - Espaço interior da ‘Intermediae’ 

 

 
 

Figura 37 – Gabinetes de trabalho 
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‘Abierto x Obras’ 

Esta intervenção foi feita na antiga câmara frigorífica do Matadero e, 

presentemente, acolhe o programa artístico expositivo.   

O projecto de intervenção iniciou-se em 2007 limitado tanto pela peculiaridade 

deste espaço marcado pelo passado industrial, como pelas suas mudanças frequentes. 

Esse contexto contribui no espírito empírico e de persistente rectificação dos critérios de 

trabalho do programa, que procura incentivar a comunicação do criador convidado com o 

local, bem com as bases de seu próprio trabalho ou o enquadramento social e cultural 

que o rodeia. O espaço tem uma dimensão de 881m2 e planta rectangular, ainda mantém 

o seu pavimento original em cerâmico hidráulico. Reparte-se em 5 zonas, contudo 

conserva o seu aspecto primário, inclusive as marcas de um incêndio ocorrido nos anos 

90. Estamos perante uma intervenção minimalista de conservação e reforço de 

estruturas, preservando as particularidades do espaço. (Figuras 39 e 40, página 85) 
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Figura 41 - Exposição do artista Florentino Díaz 

 

Figura 39. 

 

Figuras 39 e 40 – Espaço interior do ‘Abierto x Obras’ 
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‘Central de Diseño’ 

O projecto para este espaço é da autoria do arquitecto José Antonio García 

Roldán, inaugurou em 2007 e caracteriza-se como uma organização de referência para a 

disseminação e divulgação do desenho contemporâneo.  

A intervenção na Central de Desenho visou preservar a robustez da própria 

degradação construtiva dos elementos, integrando materiais reciclados e recicláveis. 

          O programa para este complexo consiste em acolher exposições, festivais e oficinas, 

incluindo ainda nos seus ambientes distintos, uma sala para aulas, espaços para 

escritórios e armazém.   
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Figura 42 - Zona de entrada da ‘Central de Diseño’ 

 

Figura 43 – Espaço interior da ‘Central de Diseño’ 
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‘Naves del Español’ 

Este espaço qualifica-se pelo seu carácter teatral e destina-se à divulgação do 

teatro contemporâneo.  

A intervenção foi feita pela mão do arquitecto Emilio Esteras e Justo Bento e abriu 

portas em 2007. O conjunto cénico tem cerca de 5.900 m2. 

Os princípios que guiaram a intervenção, foram a reversibilidade, flexibilidade e 

versatilidade, possibilitando variadas formatos cénicos no espaço, inserindo novos 

componentes e materiais que se adaptam aos presentes e proporcionam a distinção 

evidente entre o pré-existente e as intervenções. Em 2009 – 2010 agregou-se a estes 

espaços o pavilhão 10 para albergar salas de ensaio.  
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Figura 44 - Vestíbulo das 'Naves del Español' 
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‘El Taller y Oficina de Coordinacíon’ 

Este espaço inaugurou-se em 2010, obra do arquitecto Arturo Franco que 

pretendeu na sua intervenção respeitar uma configuração espacial pré-existente válida, 

sem adulterá-la. 

A intervenção integrou, fundamentalmente, a introdução no interior do edifício de 

telhas planas (Figuras 46 e 47, página 91) e preparadas antecipadamente, recuperadas de uma 

cobertura em estado de degradação, a reposição de uma cobertura de telha, a 

fortificação estrutural do conjunto e o remate interior com madeiras antigas que servem 

como isolamento e divisórias das diferentes salas. 

Para além destas características inovadoras, apresenta-se também como um 

projecto bioclimático, visto que as telhas aproveitadas contribuem para o conforto 

térmico, acústico e sustentável do edifício. 
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Figura 45 - Entrada do 'El Taller y Oficina de Coordinación' 

Figuras 46 e 47 - Pormenores do interior 
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‘Plaza e Calle Matadero’ 

As intervenções são da autoria dos arquitectos Ginés Garrido, Carlos Rubio y 

Fernando Porras e abriram ao público em 2011. Caracterizam-se, essencialmente, como 

lugar de encontro e socialização e tem capacidade para albergar grandes eventos ao ar 

livre.   

O complexo do Matadero não se define só com edifícios particulares, mas também 

pelo espaço entre eles, pela sua proporção e qualidade urbana.  

Estes espaços, envolvidos entre os edifícios, funcionam como o espaço público de 

lazer, o fórum do centro cultural. Articulam a distribuição das diferentes instituições que 

convivem no Matadero permitindo o seu acesso desde distintos pontos, como a ‘Plaza 

Legazpi’, ‘El Paseo de la Chopera’, ‘La Junta de Arganzuela’ e ‘Madrid Río’.  

‘La Plaza Matadero’ (figura 49, página 93) caracteriza-se por um enorme espaço vazio 

e livre, sem arborizações, não existindo outro espaço idêntico na cidade de Madrid e a 

acção cultural deve ser uma das mais activas no complexo do Matadero.  

Em 2012 a praça foi dotada com os ‘Escaravox’ (figura 50, página 93), obra de Andrés 

Jaque Arquitectos. Eram estruturas utilizadas para rega, antigamente, e a sua 

transformação permitiu que albergassem todo o tipo de demostrações artísticas e 

recreativas. A sua disposição na praça é consoante as necessidades do centro, podem ser 

relocalizadas com facilidade devido ao seu sistema móvel.  
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Figura 48 - 'Calle Matadero' 

 

Figura 49 - 'Plaza Matadero' 

 

Figura 50 - 'Escaravox’ 
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‘Nave 16’ 

A nave 16 é um espaço polivalente com capacidade para recolher grandes 

iniciativas pluridisciplinares.  

Com uma dimensão de cerca de 4 000 m2 que facilmente se distribuem através 

módulos independentes, divididos por painéis de aço, permitindo assim a programação 

de diferentes conteúdos simultaneamente.  

A intervenção é dos arquitectos Alejandro Virseda, José Ignacio Carnicero e Vila 

Almazán e transforma o pavilhão num grande espaço expositivo, podendo funcionar 

como a maior sala de exposições, instalações ou actividades artísticas vivas de Madrid. 

Para além destas funcionalidades pode converter-se num conjunto de espaços 

autónomos de dimensões mais controladas.  
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Figura 51. 

 

Figura 52.  

 

Figuras 51, 52 e 53 - Espaços interiores da 'Nave 16' 
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‘Depósito de Especies Y Nuevo Acesso por Legazpi’ 

Esta estrutura foi inaugurada em 2011, projecto de BCP Engenheiros (Luis Benito 

Olmeda e Francisco Calderón), María Langarita e Víctor Navarro. 

O depósito de água (figura 54, página 97) sustentado numa estrutura alta, foi 

restaurado e reforçado estruturalmente, não para a sua função primitiva, mas sim pelo 

seu espirito de dinamização e interligação entre os diversos edifícios do complexo do 

Matadero.  

Converteu-se também num marco visual de informação do centro cultural, dotado 

de um novo sistema de iluminação e rotulação, torna-se num espaço de recepção e novo 

acesso público desde Legazpi. O depósito conecta através de uma passarela o acesso de 

Legazpi com a rua principal do Matadero, acolhendo ainda uma zona ajardinada (figura 55, 

página 97), criando uma área de repouso e lazer instalada entre os pilares de suporte desta 

estrutura.  
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Figura 54 - Vista do depósito desde Legazpi 

 

Figura 55 – Zona ajardinada  
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‘Cineteca, Cantina y Archivo Documenta’ 

Espaços projectados por José María Churtichaga e Caetana De La Quadra Salcedo, 

abriram ao público em 2011. Destinam-se à concepção audiovisual e concentram a sua 

projecção em cinema de ficção.  

A sua dimensão de 2 688 m2 mantém a estrutura espacial existente, disposta em 5 

áreas diferenciadas. 

Caracteriza-se pelo seu pioneirismo em Espanha, não só pelos seus conteúdos, 

mas também enquanto peça arquitectónica.  

O pré-existente e os novos elementos convivem numa atmosfera sombria comum 

em que a luz artificial das luzes e das projecções convergem num elemento fundamental 

do projecto, destacam-se, na intervenção, tecidos construídos com mangueiras de 

irrigação que são caracterizadas como uma componente iluminaria (figura 56, página 99)  

que nutre de luz os tectos das salas de cinema e dos arquivos. 
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Figura 58. 

Figuras 58 e 59 – Espaço interior do 'Archivo 
Documenta' 

Figura 56 - 'Archivo Documenta' 

Figura 57 – Sala ‘Azcona’ 
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‘Nave de Música’ 

Este edifício dedica-se à música em todas as suas variantes, a sua programação 

centra-se na exibição e criação de música contemporânea.   

Inaugurou-se em 2011, projecto dos arquitectos Víctor Navarro e María Langarita. 

Em muitos Sentidos, este é um projecto que compartilha a lógica de uma matrioska9, não 

só no sentido físico do edifício, mas também no sentido formal, em que um componente 

é agregado noutro, e também num sentido temporal, em que uns espaços adquirem 

sentido no interior de outros.  

Os contextos de início da intervenção originaram um panorama benéfico para os 

arquitectos gerarem esta espécie de aldeia musical no interior de um edifício industrial do 

século XX. Caracteriza-se por uma pequena cidade ajardinada com um estúdio de 

gravação, salas de ensaio, sala de reuniões, cafetaria e escritórios. Todos os espaços que 

completam este espaço, cuidado até ao mínimo pormenor, foram construídos com 

materiais recicláveis. 

 

 

  

                                                                        

9 Matrioska é um brinquedo artesanal e tradicional Russo. Também conhecida como “boneca russa”, é 

caracterizada por agrupar uma sequência de bonecas de tamanhos diferentes que são encaixadas umas 

dentro das outras. 
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Figura 60 – Entrada da 'Nave de Música' 

 

 

Figura 61 – Estúdio  

 

 
 

Figura 62.  

 

 

 

Figuras 62 e 63 - Espaço interior da 'Nave de 
Música' 
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‘Casa del Lector’ 

A ‘Casa del Lector’ foi criada em 2012, projecto do arquitecto Antón García Abril. 

 Consiste num centro de informação, formação, investigação, experimentação e 

difusão da leitura.  

 A essência deste projecto é a conectividade de pessoas, tanto publico geral como 

profissional, ideias, espaços e lugares. É composto por os pavilhões 13 e 14, de corte 

longitudinal, ligam-se transversalmente através de ligações por vigas de betão pré-

esforçado, gerando a união entre as duas estruturas. (Figura 64, página 103) 

Com proporção de cerca de 8 000 m2, alberga dinâmicas literárias, que 

compreendem desde o papel impresso até aos inovadores suportes tecnológicos de 

comunicação, do linguístico ao áudio visual, com peculiar interesse no desempenho das 

novas tecnologias e suportes. 

 Este espaço conta com actividades de formação, biblioteca e zona de consulta, 

oficinas, salas de incentivo à leitura, equipamentos aúdio e televisão, sala de exposição e 

auditório, garantem o desenvolvimento da actividade da ‘Casa del Lector’.  
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Figura 64. 

Figura 65. 

Figura 64, 65 e 66 – Espaço interior da ‘Casa 
del Lector 

 

Figura 67 - Auditório 
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CAPÍTULO II 

A REABILITAÇÃO DO HOTEL GARANTIA 
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Uma memória dignifica-se pela sua reutilização... 

Manuel Aires Mateus  
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2.1. O EDIFÍCIO E O SEU CONTEXTO NA CIDADE 
 

Nos inícios da década de 1930, Vila Nova de Famalicão, permanece pacata no 

fundo do Vale do Ave. As suas ruas, ainda em terra batida, integram parte do trajecto da 

cidade do Porto para as principais vilas minhotas. 

 Na envolvente do antigo Campo Mouzinho de Albuquerque (actual Praça D. Maria 

II) estabelecem-se pensões e hospedarias, suscitando o interesse dos que por ali 

passavam em viagem.  

Estes serviços de alojamento e restauração eram os maiores sustentos da cidade. 

No centro, no gaveto da Rua 5 de Outubro com a Rua Adriano Pinto Basto, situava-se o 

Hotel Vilanovense10 (figura 68, página 109), o mais requisitado pelos viajantes. 

Os anos passavam monotonamente, sem feitos de importância relevante, 

repetiam-se as feiras, as romarias e o comércio do dia-a-dia. Contudo, começam a 

aparecer os primeiros automóveis na vila. A vila começa a afirmar-se impulsivamente 

através da sua modernização.  

Em 1938 nasce a Estação de serviço Íris (figura 72, página 111), na Rua Adriano Pinto 

Basto, como resposta às necessidades dos automobilistas. Com uma linguagem formal 

simples e clara, particularmente utilitária, destaca-se pela sua arquitectura arrojada e 

moderna. A Íris e os seus serviços de assistência, abastecimento automóvel e restauração, 

solicitavam a paragem na vila.  

(…) a Íris era: a melhor organização do género na Península. (MACHADO, 2006:12) 

 

  

                                                                        
10 O Hotel Vilanovense foi fundado em 1850, tendo pertencido a Domingos José Dias, a cujos herdeiros foi 

comprado por escritura notarial de 30 de Abril de 1942. 
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Figura 71 – Campo Mouzinho de Albuquerque 

 

Figura 70 - Postal com imagem da feira semanal no Campo 

Mouzinho de Albuquerque 

 

 

Figura 68 – Rua Adriano Pinto Basto 

 

Figura 69 – Rua Cinco de Outubro 



110 

 

No lado oposto ao Hotel Vilanovense, inaugura-se a 1 de Maio de 1940, o edifício 

da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência (figura 73, página 111), dando lugar ao 

edifício vinícola e de tabacos demolido. Enquadra-se na Arquitectura do ‘Estado Novo’11 

que se fazia na época por todo o país, obra do arquitecto José Simões12, que integrou no 

projecto uma característica arquitectónica coeva, (…) corpo cilíndrico central em fachadas 

de colunas embebidas em fenestração verticalizante (…). (FERNANDES, 2003:80) 

A vila cresce e está em constante inovação, até à época não usufruía de uma zona 

histórica, com valor a conservar e havia a consciência que a base do seu crescimento 

sustentava-se no desenvolvimento dos seus negócios.  

Como já observamos, as décadas de 30 e 40 marcam o início do progresso da vila, 

com a ocorrência de acontecimentos de grande importância para o seu desenvolvimento. 

É neste contexto que nasce o Hotel Garantia (figura 74, página 111), contíguo ao edifício da 

Caixa Geral de Depósitos.  

Terra que possui como nenhuma outra tão grandes como invejadas condições de 

vida – carecia dum Hotel que acompanhasse a evolução e a marcha criadora das 

suas forças vivas. (NOTÍCIAS DE FAMALICÃO, 19 de Junho de 1943:1) 

A ideia da construção de um hotel na cidade remonta a 1938, previa-se que a sua 

construção fosse nas proximidades do edifício da Eléctrica13, contudo mais tarde conclui-

se que a melhor opção seria aproveitar o espaço do Hotel Vilanovense.  

                                                                        

11 (…) o período da chamada “Arquitectura do Estado Novo” (…) assumiu uma importância fulcral no firmar 

e consolidar do regime político que governou Portugal e as suas áreas ultramarinas entre 1926 e 1974. Esta 

estética (…), de feição múltipla, adaptativa e ecléctica, nasceu a partir do período mais internacionalista nos 

finais dos anos 1930, como reacção à arquitectura do modernismo (…). Este “estilo”, impositivo e de 

vocação localista, retrógrada, totalitária e fechada, do ponto de vista estético, teve o seu “tempo de glória” 

sobretudo entre 1940 e 1955 (…). (FERNANDES, 2003:237) 

12 Nasceu em Lisboa a 13/Jun./1908. Diplomado pela ESBAL trabalhou na CGD e no Gabinete de 

Urbanização Colonial. (…) Participou na Exposição do Mundo Português em 1940. (PEDREIRINHO, 1994:228) 

13 Empresa de comércio, aluguer e reparação de automóveis, fundada em 1924.  

(Fonte: https://www.aelectrica.pt/a-empresa/historia.html)  
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Figura 74  - Antigo Hotel Garantia 

 

 

Figura 72 – Estação de serviço Íris 

 

Figura 73 – Caixa Geral de Depósitos, Crédito e 

Previdência 

 

 

Figura 75 - Postal com imagem do Hotel 
Garantia 
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A encomenda do hotel pela Companhia de Seguros Garantia surge como promessa 

de uma nova era de desenvolvimento para Vila Nova de Famalicão. 

 (…) Famalicão deu um grande passo para o seu progresso e para o seu turismo, e 

todos nós rejubilamos com isso.” (NOTÍCIAS DE FAMALICÃO, 2 de Maio de 1942:1) 

(…) a Companhia «Garantia» obsequiou-nos, a todos, com aquele importante 

estabelecimento, que virá dar mais vida, mais movimento, mais beleza a 

Famalicão. (…) Enfim, o novo Hotel, traz-nos novos alentos para uma vida citadina 

mais progressiva, de horizontes largos (…).” (NOTÍCIAS DE FAMALICÃO, 8 de Maio de 

1943:2) 

O projecto para o edifício é atribuído ao arquitecto Júlio José de Brito14, as obram 

iniciam-se em 1942, concluem-se no ano seguinte e o hotel abre as suas portas ao 

público.  

A ligação entre Brito e a Garantia parece ter começado em 1936 (…).Também na 

década de 1940, Brito riscou o Hotel Garantia (Vila Nova de Famalicão), construído 

sobre o antigo Hotel Vilanovense, cujas obras começaram em 1942, sendo 

inaugurado a 19 de Junho de 1943, com um banquete nocturno. (GRAÇA, p.151 -152) 

Trata-se de um edifício marcado pela verticalidade da sua fachada principal, que é 

equilibrada pelas janelas dispostas horizontalmente e pela dimensão dos volumes 

transversais do edifício.  

Os comentadores da época inserem-no no ''estilo regional'', sustentando que o seu 

interior é do mais luxuoso que há no Norte. (MACHADO, 2006:18) 

                                                                        

14  Nasceu em Paris em 1896 vindo a morrer no Porto em 1965. Diplomado pela ESBAP em 1926, foi 

responsável por inúmeras obras, quer como arquitecto quer como engenheiro (diplomado na Faculdade de 

Engenharia do Porto em 1924), entre as quais a do Teatro Jordão em Guimarães ou o Cine-Teatro S. Pedro 

em Espinho (ambos inaugurados em 1917), inúmeros edifícios da Companhia de Seguros Garantia, vários 

dos quais na cidade do Porto; edifício Aviz (1947); Junta de Freguesia de Cedofeita (1934); Teatro Rivoli 

(1925-32, inaugurado em 1941), todos no Porto, onde foi o autor do projecto inicial do edifício do Coliseu; 

Sanatório de Montalto em Gondomar; hotel e mercado municipal em Famalicão; liceu de Vila Real; convento 

de Singeverga e das Carmelitas (em Marco de Canavezes e no Monte Estoril); edifício «A Nacional» (Braga); 

co-autor do edifício da Faculdade de Engenharia do Porto (iniciada em 1927). (PEDREIRINHO, 1994:74) 
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Figura 76  - Inauguração do Hotel Garantia 
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2.2. PROCESSO DE OBSOLESCÊNCIA  
 

O novo grande Hotel de Famalicão que foi sempre uma das mais justas aspirações 

dos famalicenses – é um dos mais amplos e cómodos do norte do país. (NOTÍCIAS DE 

FAMALICÃO, 22 de Maio de 1943:1) 

As instalações do Hotel Garantia caracterizam-se pela sua modernidade, linhas 

sóbrias e estilo regional. Pretendia-se que fosse acessível a todos os grupos sociais: E 

dizemos de todas as categorias sociais, porque o novo Hotel, segundo os melhores dados 

informativos, possui instalações para capitalistas, para viajantes e empregados de 

escritórios, etc., etc. (NOTÍCIAS DE FAMALICÃO, 8 de Maio de 1943) 

Na frente para a Rua Adriano Pinto Basto possui espaços amplos para acolher 

estabelecimentos comerciais.   

No rés-do-chão, o hall de entrada é amplo, extenso e revestido a azulejos, ladeado 

por o bengaleiro e o escritório, também com uma dimensão generosa. Na sala de espera 

previa-se fazer pequenas amostras da indústria e agricultura de Famalicão.   

Na ala esquerda do edifício situam-se a sala de estar, seguida pela luxuosa sala de 

jantar, com área de 220m2.  

A copa faz a comunicação da cozinha com a sala de jantar. A cozinha era revestida 

a azulejo e tinha bancadas de pedra mármore, provida de fogão circulatório e depósitos 

de água quente e fria. O corredor de serviço, com 50 metros de comprimento, permite 

acesso às várias áreas de serviço, como o refeitório dos funcionários, amplo e construído 

em mosaico, sala de jantar para motoristas, sala de costura e instalações sanitárias. 

Permite também acesso à cave, salão fresco, onde se situa uma adega e restaurante 

regionais.   
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Figura 77. 

 

Figuras 77 e 78 - Hall de entrada 

 

Figura 79. 

Figuras 79 e 80 - Sala de estar 

 

Figura 81 - Sala de Jantar 

 

Figura 82 - Corredor de acesso aos quartos 

 

Figura 83 - Quarto  

 

Figura 84 - Quarto com apartment 
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No primeiro andar situam-se 32 quartos, alguns com «apartment», bem 

mobilados, todos com os melhores confortos e exigências modernas. Alguns quartos 

tinham casa de banho, com água quente e fria e sistema de campainhas15.  

Paralelamente ao hall superior, com frente para o Campo Mouzinho de 

Albuquerque, existem duas salas de leitura, uma para senhores e outra para senhoras.  

Na cobertura do volume centra do edifício, situava-se um jardim, coberto por uma 

pérgula, espaço de lazer para os hóspedes.  

Aqui, sim, chama-se um grande e cómodo Hotel. O luxo é o conforto. O conforto é, 

no «Hotel Garantia», o maior, o grande e incomparável luxo. 

No momento em que se inaugura o Hotel da nossa terra – no momento em que 

Famalicão atinge uma das suas maiores aspirações porque fica a possuir uma casa 

que é no Norte de Portugal a única, é justo que encarecemos a maneira delicada, 

os esforços sempre constantes, o entusiasmo que nunca feneceu nem fenece 

daqueles que não se pouparam a despesas, a cansaços, a sacrifícios. (NOTÍCIAS DE 

FAMALICÃO, 19 de Junho de 1943:1) 

Infelizmente, contradizendo todas as expectativas colocadas no hotel, este não 

''sobreviveu'' durante muito tempo. 

A sua alta qualidade exigiu preços elevados, que não eram acessíveis a uma 

maioria da sociedade da época, como era prometido, por norma não existiam hóspedes 

para todos os quartos e não se tornou sustentável manter o hotel em funcionamento.  

Em 1950 fecha as portas, Famalicão aflige-se, é a sua ''Esquina'' que fica 

amputada (…). (MACHADO, 2006:19) Existiram outras tentativas de gerência, tentando 

manter o seu funcionamento, mas sem êxito.  

  

                                                                        

15 O serviço de campainhas, por exemplo, levado às próprias casas de banho, em corrente transformada e de 

voltagem imensamente reduzida, é uma inovação oportuníssima, pois são numerosos os casos de doença 

súbita na casa de banho, e alguns de consequências fatais pela falta de socorros imediatos. (ESTRELA DO 

MINHO, 30 de Maio de 1943:2) 
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Figura 85 - Cartaz de propaganda do restaurante 
 

Figura 86 - Ementa  

 

Figura 87 - Cartaz de propaganda de um Baile 
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Deita a mão ao Hotel o empresário Manuel Salgado Gonçalves. Traz consigo ideias 

inovadoras, uma esplanada para o jardim da cobertura e descontraídos serões de 

verão (…) a convidativa assiduidade das “reuniões dançantes". Mas em 1956 a 

crise sobrevém novamente. (MACHADO, 2006:20)   

 No início do ano de 1956 o Hotel encerra novamente, mais uma vez motivado pela 

falta de hóspedes, mas também pela falta de uma zona de lazer para que as famílias 

pudessem apreciar depois de uma refeição.  

 Nesse mesmo ano abriu novamente as suas portas, a 26 de Setembro, desta vez 

com o conceito de Café – Restaurante, com salão de jogos e barbearia exclusiva para 

clientes, os preços tornam-se mais acessíveis, de modo a aumentar os clientes. 

O Hotel tornou a encerrar mas reabriria, nesse ano de 1956, concessionado a 

António da Silva Barbosa (…). Data de então a inauguração do “Hotel Café – 

Restaurante”, com salão de bilhares e barbearia privativa. E assim foi vagueando 

ao longo das décadas, até à vila se fazer cidade. (MACHADO, 2006:20) 

O Hotel não ficou indiferente às mudanças da sociedade, estagnou, não 

demonstrou capacidade evolutiva; este nosso entendimento é fundamentado no seu 

actual estado de obsolescência. 

A obsolescência deve-se à incapacidade que o edifício teve em manter o seu uso 

original gerando a sua constante degradação. 

Com base numa sustentada análise ao edifício do Hotel Garantia, é evidente o seu 

estado de obsolescência, quer funcionalmente, quer fisicamente. Actualmente, ao nível 

do rés-do-chão, ainda se pode verificar algum uso, nomeadamente galerias comerciais. 

Quanto ao restante edifício, pisos superiores, este é ocupado, pontualmente, por 

trabalhadores ligados à construção civil; este é um tipo de ocupação não oficial, dado o 

seu profundo estado de degradação.  

Tanto ao nível do interior como do exterior, são visíveis as várias patologias, algo 

que se tem vindo a agravar devido à falta de manutenção.  
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Figura 89 - Recorte de anúncio de Jornal de 1956 

 

Figura 90 - Recorte do Jornal Diário do Minho 
de 7 de Janeiro de 1956 

 

Figura 91 - Recorte do Jornal Noticias de Famalicão de 21 de 
Setembro de 1956 

 
Figura 88 – Hotel Café – Restaurante Garantia 
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Figura 93 - Hall de entrada 
 

Figura 94 - Zona das escadas 

 

Figura 95 - Hall do 1º piso 

 

Figura 92 - Fachada principal do edifício, onde é visível 
o seu mau estado de conservação 

 

 

Figura 96 - Instalação Sanitária 
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Figura 97 - Edifício do Hotel Garantia na actualidade 
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2.3. ESTRATÉGIA E PROJECTO DE REABILITAÇÃO 
 

PERSPECTIVA CONCEPTUAL 

A perspectiva conceptual que sustenta a estratégia de intervenção foi construída 

com base nas perspectivas de Viollet – le – Duc, Alois Riegl e Ignasí de Solà Morales. 

Violet – le – Duc defende uma perspectiva intervencionista. Afirmando que 

restaurar um edifício é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca ter existido 

num dado momento. (CHOAY, 1999:131) Defende ainda a ideia de reconversão funcional dos 

edifícios, atribuindo-lhes novos usos, de modo a torná-los úteis à sociedade.  

Alois Riegl defende que cada edifício deve ser tratado como um caso isolado e 

particular. Na estratégia de intervenção, a escolha das opções a ser tomadas, deve ser 

feita com base num critério de julgamento de acordo com o contexto cultural, social e 

época em que o edifício se insere. Isto é, adequar o edifício à sociedade, cultura e época 

contemporânea. (cf. CHOAY, 1999:141) 

Solà Morales cria o termo terrain vague para definir edifícios obsoletos, 

determinando que são edifícios que ficaram no esquecimento e perderam o seu vínculo 

com a cidade. Apesar de obsoletos ainda contém valores e memórias passadas, que o 

arquitecto defende que se devem manter, optando por uma estratégia de intervenção 

em que o edifício seja reintegrado no seu contexto urbano e que se vincule de novo com 

a cidade. 

O princípio da Conservação tem adjacentes os valores histórico e de memória. O 

edifício do Hotel Garantia desempenhou um importante papel na história da cidade e a 

sua construção foi, na época, um feito de enorme importância, como já foi mencionado. 

Considera-se um marco na memória da população, que guarda recordações dos bons 

anos de funcionamento do hotel. É importante conservar estes valores tão fortemente 

presentes no edifício, para que este se possa vincular de novo com a cidade.  

O princípio da Adequação integra o valor social e o valor cultural. Ao longo dos 

anos, o hotel foi perdendo a sua identidade social e cultural, deixou de responder às 

necessidades sociais e culturais contemporâneas, gerando consequentemente a sua 

obsolescência.  
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O princípio da Reintegração agrega o valor de uso e valor funcional. Actualmente, 

o edifício do Garantia mantém, apenas, uma parte mínima em uso e a sua funcionalidade 

depende, somente, do comércio na frente para a Rua Adriano Pinto Basto. Consideramos 

que o edifício se adequa para acolher novas funções, garantindo a sua usabilidade e 

promovendo a sua reintegração no contexto urbano em que se insere. 

Primeiramente - para promover a reintegração do edificio no seu contexto 

urbano-, definimos uma àrea de intervenção alargada. (Figura 98, página 125)  

A visão para a área de intervenção alargada é que esta se torne numa centralidade 

cultural e criativa da cidade, gerando dinamismo cultural e atractividade para os jovens. 

Deste modo, definimos objectivos e acções de intervenção. 

  À Praça D. Maria II pretendemos atribuir-lhe um carácter cultural e 

dinâmico: dinamizar as actividades que potenciem a vivência urbana e que, 

consequentemente dinamizem o centro, através de acções como a criação de uma área 

específica para a realização de actividades culturais e a criação de espaços de lazer e 

socialização. 

Outro objectivo consiste na criação de uma rede cultural, gerando 

complementaridades entre a Fundação Cupertino de Miranda e o novo Centro Criativo e 

Empreendedor Jovem.  

 Na Praça 9 de Abril pretendemos criar uma plataforma expositiva de obras de 

jovens artistas, visando assim que torne numa ‘Open Air Gallery’. 

Por último objectivamos a dinamização do comércio de rua través da introdução 

de novos formatos comerciais e a reabilitação das frentes de rua (edificios em mau 

estado de conservação). 
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Figura 98 – Reintegração do edifício na sua envolvente  
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LOCALIZAÇÃO 

 

Figura 99 - Planta de Localização 
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O edifico do Hotel Garantia, situa-se na área central da cidade (núcleo mais antigo) 

de Vila Nova de Famalicão. Mais especificamente no gaveto da Rua Adriano Pinto Basto e 

da Rua de Santo António. Na sua envolvente situam-se a Praça D. Maria II e a Praça 9 de 

Abril e o edifício da Fundação Cupertino de Miranda, de enorme importância cultural na 

cidade.  
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ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

A visão para o edifício consiste num Centro Criativo e Empreendedor Jovem. 

Pretende-se que seja inovador e dinâmico, de carácter público, aberto, acessível a todos. 

Deste modo será atracção para jovens e gerará dinamismo no centro da cidade.  

A intenção é que o edifício seja uma plataforma de divulgação do trabalho e apoio 

a jovens empreendedores de diversas áreas.  

São definidos objectivos de intervenção e acções que visam a concretização desses 

mesmos objectivos.  

O primeiro objectivo consiste no apoio a jovens e impulso na sua carreira, através 

de acções como a criação de gabinetes de trabalho e atendimento, deste modo será 

possível terem um espaço de trabalho de baixo custo, apoiando-os no inicio da sua 

carreira; criação de zonas de demonstração do seu trabalho ao público, para divulgação 

do autor e da sua obra; e criação de uma sala de reuniões. 

O segundo objectivo trata-se de atribuir um carácter cultural ao edifício, 

materializando-se através da acção de criar uma Sala de exposições acessível a toda a 

população e visitantes da cidade. 

O terceiro objectivo visa tornar o edifício atractivo, através da criação de um 

espaço de restauração de qualidade e atractivo e da criação de alojamento temporário e 

acessível.  

O quarto objectivo consiste em conferir dinamismo ao edifício, criando espaços e 

percursos dinâmicos ao longo do edifício.  

Por último, o quinto objectivo trata de manter o valor histórico e valor de 

memória, mantendo os vãos das fachadas principais e intervindo na pérgula que se situa 

na cobertura do volume central do edifício.  
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O programa para o edifício divide-se em três pisos: piso -1, piso 0 e piso 1.  

Piso – 1 

Figura 100 - Planta do Piso -1 
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No piso -1 foi criada uma zona para aparcamento automóvel, contém 11 lugares 

de estacionamento, sendo um deles reservado para pessoas com mobilidade reduzida. A 

carência de estacionamento era um problema na zona e no próprio edifício, daí a criação 

deste, de modo a servir os usuários do edifício. O acesso a este piso faz-se pela rua de 

Santo António, pela zona lateral do edifício. 

Os arrumos de equipamentos do edifício também se situam neste piso. Existem 

ainda duas zonas de acesso ao piso superior, uma de serviço e outra para o público. 
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Piso 0 

 

Figura 101 - Planta do Piso 0 
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A entrada principal do edifício mantêm-se, é feita pelo piso 0, na sua frente para a 

Praça D. Maria II. O hall da entrada principal permite acesso directo à recepção, sala de 

estar / bar de apoio e aos acessos verticais. 

No patamar de descanso das escadas existe um acesso ao exterior, onde se inicia 

também um percurso exterior até à box expositiva. 

A box expositiva tem a função de acolher exposições, temporárias, do trabalho de 

jovens artistas, em início de carreira, de modo a dar conhecimento da sua obra. Esta box 

é construída em betão, destacando-se do restante edifício, e o seu acabamento fica em 

betão aparente. Abre-se para o interior do edifício criando permeabilidade, e gerando um 

espaço aberto e descomprometido.  

Os gabinetes de trabalho são formados por vãos envidraçados, sendo visível toda 

a dinâmica do edifício e para que os visitantes possam ver e acompanhar o trabalho dos 

seus usuários. Como apoio a estes gabinetes, existe ainda, uma sala de reunião. 

A sala de workshops e palestras te capacidade para receber 25 lugares sentados, 

destinada para palestras e demonstrações, ainda dispõe de uma área ampla, livre para a 

realização de workshops.  

Na zona posterior do edifício, existe 

uma entrada de serviço que que dá acesso 

directo aos acessos de serviço e ao 

economato. (Ver figura 102 (1)) 

 

Na ala direita do edifício, com frente 

para a Rua Adriano Pinto Basto, situam-se 7 

espaços destinados para comércio.  

(Ver figura 102 (2)) 

 Um anexo distinto ao edifício destina-

se ao depósito de lixos. (Ver figura 102 (3)) 
 

Figura 102 - Maqueta: vista superior 

1 

  3 

2 
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Piso 1 

 

Figura 103 - Planta do Piso 1 
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Na ala direita do piso 1 localiza-se a zona de quartos, distribuídos ao longo de um 

corredor, estão 6 quartos duplos, todos com instalação sanitária privativa, um quarto 

duplo com kitchenette e um quarto triplo com kitchenette. Ainda nesta ala, existe uma 

sala de refeições para os hóspedes.  

Na ala esquerda, um restaurante abre-se para o hall e permite, através do pé 

direito, contacto visual para o hall e sala de estar do piso 0 (figura 104). Tem capacidade 

para acolher 34 pessoas, é constituído por uma recepção para acolhimento dos clientes e 

instalações sanitárias.  

 

Figura 104 - Corte A A' 
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A cozinha serve o restaurante e os hóspedes, privativamente, na sua sala de 

refeições. Paralelamente à cozinha, situa-se a copa dos funcionários, uma zona onde 

possam fazer as suas refeições e usufruir de algum momento de pausa. Também 

destinados aos funcionários, existem ainda dois balneários.  

Neste piso situam-se, também, as áreas técnicas (compartimentadas em 3 zonas), 

arrumos de material de limpeza e a lavandaria e rouparia. 
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Figura 105 - Maqueta 

 

Figura 106 - Fachada Sudeste 
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Pérgula 

 

Figura 107 - Planta da Pérgula 
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A pérgula tem função de lazer, para que os usuários do edifício e hóspedes 

possam conviver, descansar e apreciar a vista para a cidade.  

Esta zona foi mantida e reabilitada de modo a manter as memórias do passado, 

pois este era o único local de lazer presente no edifício.  

Mantiveram-se as características principais da fachada do edifício, mantendo a 

identidade do edifício e o seu valor histórico. (Figura 106, página 137) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo do desenvolvimento da presente Dissertação compreendemos que a 

reabilitação de edifícios obsoletos deve ser compreendida numa perspectiva mais lata, 

para além daquilo que é habitualmente realizada. A recuperação das características 

esvanecidas de um edifício são um conjunto de atributos necessários, propícios a novos 

usos e vivências, determinantes para a sua viabilidade.  

A adaptabilidade dos edifícios é necessária, para que responda às actuais 

necessidades da sociedade, sem apagar e destruir as marcas do passado, devemos 

(enquanto arquitectos) recorrer à Reconversão e adaptabilidade dos edifícios para novos 

usos, esta é uma acção válida com provas dadas nas práticas contemporâneas de 

reabilitação, elucidadas nos casos de estudo apresentados.  

Verificamos que a adequação dos edifícios a um novo uso é uma solução viável, a 

qual deverá estar estreitamente relacionada com a evolução dos tempos, logo, a sua 

adequação a um novo uso com características morfotipológicas do pré-existente, deverá 

ser feita cuidadosamente, de modo a não colocar em risco a identidade do edifício. 

Os Edifícios Obsoletos desempenharam um papel preponderante na história, 

deste modo não devem ser apagados, muito menos esquecidos, devem sim, fazer parte 

de todo um processo de reintegração, através de um novo uso. Devem-se gerar 

salvaguardas, as exigências actuais não são as mesmas que eram na sua época, assim as 

intervenções - num edifício em estado de obsolescência - devem manter o equilíbrio 

entre o novo e o existente, não interferindo na preservação dos valores existentes. 

A apresentação do ensaio projectual de Reabilitação do Hotel Garantia em Vila 

Nova de Famalicão, tornou-se fulcral para a concretização do ensaio que visou a 

compreensão do processo de obsolescência em edifícios, em estado avançado de 

degradação, repletos de memórias vivenciais que importam preservar por meio da prática 

da Reconversão como instrumento de Reabilitação.  

A pertinência da sua escolha – do Hotel Garantia - como objecto de intervenção 

deve-se à sua incontornável centralidade, não só no que à localização diz respeito, mas 
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acima de tudo enquanto memória de um colectivo. Este foi um edifício que teve ‘portas 

abertas’ durante décadas, tendo acolhido diferentes funções, estando disponível para 

uma grande parte da população, local e não só, a qual ainda o recorda com algum 

sentimento de nostalgia. Por outro lado marca um período importante da produção 

arquitectónica em Vila Nova de Famalicão. 

Podemos concluir que o projecto de Reabilitação do edifício visa a Reconversão de 

uso, esta é a solução que melhor se adapta às exigências contemporâneas, 

consequentemente, este será reintegrado no seu meio urbano e criará um novo vínculo 

com a cidade, um novo uso, uma nova memória. Comutativamente introduzirá uma nova 

dinâmica vivencial urbana e uma referência arquitectónica para a cidade.  
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