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Resumo 

 Esta investigação tem como tema central a reabilitação  e ampliação de estruturas 

hoteleiras obsoletas, em ruína, na tentativa de compreender como levar a cabo este tipo de 

operação, a sua aplicabilidade e pertinência, sobretudo quando apenas subsistiram “restos” 

de construção mas ainda permanece a memória. A investigação decorre à volta de um caso 

de estudo, o Hotel Mirassol, situado em Miramar, na freguesia de Arcozelo, concelho de 

Vila Nova de Gaia, tendo sido construído na década de 50, numa época em que o Estado 

Novo impulsionava a construção de pousadas para dar resposta às necessidades crescentes 

do turismo.  

 A motivação e escolha do Hotel Mirassol agarra-se a memórias longínquas. Como 

residente da freguesia vizinha, passei naquele local inúmeras vezes e questionava o porquê 

de estar abandonado quando a população o relembrava com um enorme valor. Desta forma, 

quando tive a oportunidade de fazer uma investigação sobre este imóvel deveu-se à 

perceção que tive da sua degradação ao longo dos anos e da sua história. Além disso, foi 

uma forma de responder às questões que levantei ao longo dos anos.  

 Para tal, a dissertação centra-se na questão “Fará ou não sentido reabilitar o que 

resta da construção?”. Esta investigação encontra-se dividida em três fases, as quais 

exprimem a pesquisa, os critérios de intervenção e a proposta arquitectónica para o local. 

 Como ponto de partida é abordado o turismo em Portugal, as pousadas e a 

influência do Estado Novo, uma vez que, são coevos da origem do Hotel Mirassol. De 

seguida é analisada a relação entre as pousadas e o hotel em estudo e faz-se o 

enquadramento e análise do mesmo. 

 Num segundo momento, com base nesta temática e suportada no ponto de vista de 

alguns autores é tratada a reabilitação e são apresentadas algumas referências onde se pode 

verificar o método de intervenção para este tipo de edifícios preservando a sua identidade.  

 No ultimo momento, é feita a análise do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de 

Gaia para assim perceber as particularidades da cidade e do local. Posteriormente é feito o 

diagnóstico do hotel e é apresentada a proposta de intervenção para a reabilitação e 

ampliação do Hotel Mirassol. Além de desenhos, este último momento é constituído por 

uma parte teórica que explica a estratégia de intervenção e os critérios para a intervenção.  

 Assim, a intervenção pressupõe estabelecer ligações entre o passado e o futuro, 

conservando os valores existentes, mesmo quando estes são mais intangíveis do que 

tangíveis, significativos do que arquitetónico, mais sentimentais no seio da população pelo 

símbolo que ele representa para o lugar.   

Palavras-chave: Reabilitação; Ampliação; Identidade; Memória 
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Abstract 

 This investigation has as central theme the rehabilitation and expansion of obsolete 

hotel structures, in bad, in an attempt to understand how to carry out this type of operation, 

its applicability and relevance, especially when only construction "remnants" remained but 

memory. The investigation revolves around a case study, the Hotel Mirassol, located in 

Miramar, in the parish of Arcozelo, municipality of Vila Nova de Gaia, having been built in 

the 50s, at a time when the Estado Novo boosted the construction of inns to respond to the 

growing needs of tourism. 

 The motivation and choice of Hotel Mirassol clings to distant memories. As a 

resident of the neighboring parish, I passed that place innumerable times and why it was 

abandoned when the population remembered it with enormous value. So, when I had the 

opportunity to do an investigation on this property, it was due to the perception I had its 

degradation over the years and its history. Furthermore, it was a way of answering the 

questions I raised over the years. 

 To this end, the dissertation focuses on the question “Will it make sense or not to 

rehabilitate what remains of the construction?”. This investigation is divided into three 

phases, which express the research, the intervention criteria and the architectural proposal 

for the place. 

 As a starting point, tourism in Portugal, the inns and the influence of the Estado 

Novo are discussed, since they are coeval with the origin of the Hotel Mirassol. Then, the 

relationship between the inns and the hotel under study is analyzed and its framing and 

analysis is carried out. 

 In a second moment, based on this theme and supported by the point of view of 

some authors, the rehabilitation is dealt with and some references are presented where the 

intervention method for this type of building can be verified, preserving its identity. 

 At the last moment, the Municipal Master Plan of Vila Nova de Gaia is analyzed in 

order to understand the particularities of the city and the place. Afterwards, the diagnosis of 

the hotel is made and the intervention proposal for the rehabilitation and expansion of the 

Hotel Mirassol is presented. In addition to drawings, this last moment consists of a 

theoretical part that explains the intervention strategy and the intervention criteria. 

 So, intervention presupposes establishing links between the past and the future, 

preserving existing values, even when these are more intangible than tangible, significant 

than architectural, more sentimental within the population because of the symbol it 

represents for the place. 

Keywords: Rehabilitation; Expansion; Identity; Memory 
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Introdução 

 A presente dissertação tem como tema central a reabilitação e ampliação de 

estruturas hoteleiras obsoletas, em ruína, sendo o objeto de estudo o Hotel Mirassol, 

situado no concelho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Arcozelo. É um edifício projetado 

entre as décadas de 40 e 50 pelo arquiteto Jeronimo Ferreira Reis, arquiteto formado na 

Escola de Belas Artes do Porto. Atualmente o edifício encontra-se em ruína, o que torna a 

paisagem urbana pouco interessante, principalmente porque se encontra num sitio de 

destaque na cidade.  

 Esta investigação, foi realizada no âmbito da unidade curricular de Projeto III da 

Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada do Norte - Porto. 

 Como já referido, a dissertação surge de um exercício téorico-prático da unidade 

curricular de Projeto III  onde nos foi permitido intervir num caso real.  

 Para a escolha deste hotel, a memória foi a principal motivação. Como residente 

próxima acompanhei de perto a sua degradação e questionava o porquê de estar 

abandonado quando a população lhe dava tanto valor. Assim, com a oportunidade de 

intervir no património optei por fazê-lo sobre este imóvel tendo em conta a perceção que 

tive da sua degradação ao longo dos anos e da sua história. Além disso, foi uma forma de 

responder às questões que levantei ao longo dos anos.  

 O principal objetivo deste trabalho incide em perceber a importância de intervir 

num edifício tendo em conta o seu estado de conservação, os valores, além da sua 

envolvente. Para tal, a dissertação centra-se na questão “fará ou não sentido reabilitar o que 

resta da construção?" Pretende-se assim, compreender o que é necessário para intervir não 

excluindo o valor simbólico ou significativo que o hotel tem para a população.  

 Em suma, com esta investigação, pretende-se compreender toda a história que 

envolve o Hotel Mirassol, bem como outros assuntos que estão em torno deste que são o 

turismo e as pousadas, além de procurar entender o porquê da sua construção e a sua 

relação com as pousadas, para posteriormente através da comparação com alguns casos de 

referência adoptar medidas para uma correta intervenção.  

 De forma a assegurar que todos os temas necessários para o desenvolvimento deste 

estudo serão abordados, é fundamental ter uma metodologia bem estruturada para 

conseguir aprofundar os conhecimentos sobre esta temática. A metodologia adoptada será 

dividida entre uma parte teórica, onde será apresentada toda a contextualização histórica e 

documental, assim como uma parte prática constituída pela intervenção do Hotel Mirassol. 

 Esta metodologia passa por um processo que envolve o conhecimento do local, 

através de visitas, levantamentos fotográficos, arquitetónicos e de patologias. Após este 

estudo de conhecimento do edifício e da sua envolvente, são estudados alguns autores de 

referência que suportam a parte teórica deste trabalho e dar resposta ao modelo de 

intervenção.  
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 Posteriormente são analisadas três obras de referência que se tornam essenciais 

para saber como intervir no objeto de estudo.  

 Por fim, é desenvolvida a proposta de intervenção para o Hotel Mirassol, de forma 

a enquadrar todos os conhecimentos adquiridos e demonstrando na prática o método mais 

indicado para intervir neste tipo de edifícios.  

 Para cumprir os objetivos explícitos, a presente dissertação será dividida em três 

capítulos. No primeiro capítulo são abordados aspetos importantes para contextualizar do 

geral para o particular qual foi a origem do hotel. É necessário saber de que forma é que o 

hotel apareceu e porquê, é também importante esclarecer em que época de pousadas é que 

o arquiteto se baseou e em quais características. Para complementar, são citados alguns 

nomes importantes na época assim como as suas perspectivas sobre conceitos relativos ao 

tema em estudo. Deste forma, é esclarecida a evolução do turismo, uma vez que, é a 

principal causa da construção de um hotel naquele local, pela sua localização junto à praia 

e proximidade de uma capela que era foco de bastantes turistas que não tinham onde ficar 

alojados num raio de vários quilómetros. Também no primeiro capítulo é feita uma 

caracterização do lugar, do hotel, dos valores além de uma caracterização arquitetónica e 

material.  

 Num segundo capítulo, são tratadas as formas de intervir no património 

arquitectónico, abordando alguns temas fundamentais tais como a reabilitação e ampliação. 

Com a perceção da história do turismo e a evolução do conceito de pousada, de modo a 

perceber que ações devem ser adoptadas na intervenção do objeto de estudo, serão 

apresentados alguns autores e casos de referência que de alguma maneira estejam ligados 

ao Hotel Mirassol quer pela época ou tipo de construção, tenham semelhanças formais, 

espaciais ou então pelas semelhanças no que diz respeito à intervenção que é pretendida 

para este. 

 No terceiro capítulo, após toda a investigação, conclui-se qual a melhor forma de 

intervir no edifício e será apresentada a estratégia de intervenção e a proposta de ampliação 

reabilitação do Hotel Mirassol. Assim, intervir neste hotel tem como intenção valorizar o 

local e devolver o hotel à cidade, adaptando-o à atualidade havendo uma  ligação entre o 

passado e o que virá a existir, conservando os seus valores mesmo sendo maiores a nível 

sentimental pela população residente pelo símbolo que o hotel tinha para a cidade. Logo 

toda a análise foi essencial para perceber como poderei intervir numa situação em que se 

pretende manter valores e identidade.  

24



DE POUSADA A HOTEL:  A REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MIRASSOL  
_____________________________________________________________________________________________________________

25



DE POUSADA A HOTEL:  A REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MIRASSOL  
_____________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO I - DA ORIGEM DO TURISMO AO HOTEL MIRASSOL  
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Fig. 1: Turismo início do século XX 
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1.1 - Contextualização histórica do turismo em Portugal  

  
“A história regista, desde tempos imemoriais, a realização de viagens para conhecer novas 
coisas e de escritos que as descrevem, mas trata-se, quase sempre, de acontecimentos 
esporádicos que ocorrem por espírito de aventura e de curiosidade ou por motivos 
religiosos. “ (CUNHA, 2010: 128) 

“O século XIX introduz, na esfera da vida privada, um novo conceito: a veligiatura. O 
prazer da viagem pela viagem, privilégio de uma minoria abastada, generaliza-se ao longo 
do século XIX, ainda que associado a um sentido religioso, a uma insaciável procura do 
conhecimento ou a uma crescente atenção ao corpo. Acima de tudo é um fenómeno 
individual e urbano. (LOBO, 2006 :10)” 

 É no final do século XVI que surgem os novos viajantes que percorrem o 

continente europeu por lazer, conhecimento ou mesmo curiosidade. A partir da segunda 

metade do século XIX com as transformações tecnológicas, industriais, económicas e 

sociais no ocidente houve o direito ao repouso, às férias e ao lazer, sendo criadas condições 

que possibilitam o acesso às viagens não só às classes sociais mais abastadas. Assim, o 

gosto por viajar alastrou-se pelo mundo e foi então apontado como uma atividade 

económica até aos dias de hoje. 

 A ideia da promoção do desenvolvimento do turismo em Portugal vem aliada à 

necessidade de resolver os problemas financeiros do final do século XIX e início do século 

XX, os políticos portugueses inspiram-se em países estrangeiros como França e Itália  que 

usam o turismo para terem um saldo comercial positivo, conseguindo uma estabilidade 

económica. Assim tal como acontece noutros países, o turismo em Portugal é uma espécie 

de estratégia para o desenvolvimento económico e social do país.  

“Se a nível mundial se aponta o século XX como o século do turismo, em Portugal tal é 
particularmente verdade, uma vez que anteriormente as correntes turísticas para o nosso 
país eram muito reduzidas. Foi neste século que o turismo conheceu a sua expansão e se 
transformou numa actividade com um significativo peso económico e capaz de 
proporcionar uma dinâmica regional particularmente atractiva para regiões carenciadas de 
outros serviços e indústrias.”(MILHEIRO e SANTOS, 2005: 119) 

“O sector do turismo em Portugal tem sido frequentemente apontado como um sector 
estratégico de desenvolvimento económico e social, à semelhança do que acontece noutros 
países. No entanto, o seu desenvolvimento em termos históricos ficou marcado por algum 
atraso relativo ao desenvolvimento mundial, em parte devido a uma política isolacionista 
durante o Estado Novo e em parte devido à falta de infra-estruturas que permitissem o seu 
desenvolvimento.” (MILHEIRO e SANTOS, 2005: 120) 

 O  turismo em Portugal teve várias fases de desenvolvimento, após a queda da 

monarquia, na primeira década do século XX, há um desejo de reconhecimento 

internacional. O ano de 1911 foi marcado por Lisboa ter sido anfitriã do IV Congresso 

Internacional de Turismo entre outros acontecimentos ligados ao turismo como edições de  

28



DE POUSADA A HOTEL:  A REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MIRASSOL  
_____________________________________________________________________________________________________________

29

Fig. 2: Turismo século XIX em França 
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revistas e folhetos. Portugal foi cada vez mais visitado por populações vindas do 

estrangeiro, mas estas visitas quebraram com o deflagrar da I Guerra Mundial.  

 Com o fim da guerra tudo voltou a renascer, houve a aprovação da lei dos hotéis e 

apareceram projetos de turismo em Estoril e Faro.  Nos anos 20 a situação política e social 

agravou-se levando a uma grande instabilidade. Havia obstáculos no desenvolvimento do 

turismo, como a baixa qualidade das estradas e a imagem de instabilidade que o pais 

transmitia aos turistas. Em 1926 houve algumas alterações com a instalação da ditadura 

militar, o receio das más influencias vindas de outros países fez com que os hotéis fossem 

obrigados a informar a policia quando havia a presença de estrangeiros. 

 Assim, pode-se concluir que o gosto por viajar aparece no século XIX e que ainda 

no século seguinte a oferta era reduzida, uma vez que, apenas existiam os hotéis “palace” 

que são hotéis termais (Fig.3). Inicialmente as pessoas procuravam este tipo de hotéis para 

a cura e não para lazer como começou a acontecer mais tarde, este tipo de estabelecimentos 

hoteleiros eram também destinados a um público específico pelas suas condições luxuosas. 

Na década de 30 surge o interesse pelo mar e pelo ar livre o que causa o declínio das 

estâncias termais e consequentemente dos hotéis palace.  

“Ainda que se assista a diversas tentativas de revitalização dessas estruturas, com a 
construção de piscinas, campos de ténis e ringues de patinagem, a regulamentação, em 
1927, das zonas de jogos permanentes e temporários nos principais centros balneares da 
época, como o Estoril, Espinho e Figueira da Foz, determinaria a definitiva inversão de 
posições dos dois tipos clássicos de estâncias turísticas. Esta mudança de paradigma, a par 
da crescente difusão do fenómeno turístico, conduziu ao declínio das antigas estâncias 
termais e, com elas, dos principais hotéis “Palace” portugueses.”(LOBO, 2006: 22)  

 Em 1933 foi realizado um concurso para um novo conceito de hotel elaborado por 

Raul Lino  que visa modelos distintos com características particulares da região a que irão 1

pertencer. Além disso seriam destituídas de luxos pretendia-se apenas o conforto e o 

espirito familiar.  

“Mais do que definir um tipo único extensível a todo o território, pretendia-se associar as 
novas estruturas hoteleiras a uma expressão regional que veiculasse, tanto a nível formal 
como da própria vivência dos edifícios, um regresso a valores tradicionais da cultura 
portuguesa.” (LOBO, 2006:22) 

 No final do mesmo ano, consequência da tentativa de novo conceito para hotel é 

publicado um artigo de Sanches de Castro sobre o Parador Enrique II de Ciudad Rodrigo 

em Espanha (Fig.4), no qual refere a intervenção urbana que envolve toda a cidade 

destacando o sentido de oportunidade, valor estético e a valorização do património artístico  

 Raul Lino (1879-1974), foi um dos mais geniais arquitetos portugueses do século XX, figura ímpar no 1

panorama arquitetónico nacional, produziu vasta e eclética obra e foi autor da imagem da Casa Portuguesa 
constituindo a sua principal preocupação em criar uma arquitetura integrada na paisagem.
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Fig. 3: Vidago Palace - 1910 

Fig. 4: Parador Enrique II Ciudad Rodrigo - 2018
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e cultural como atração turística dando o exemplo do parador da cidade que funciona como 

uma pequena pousada com requisitos modernos e localização privilegiada destacando o 

caráter histórico e monumental. Este parador estava inserido numa estratégia turística 

inovadora implementada pelo Patronato Nacional de Turismo  em Espanha - 1928, o 2

objetivo era promover a cultura e a visita das cidades e locais de interesse histórico e 

natural rentabilizando recursos patrimoniais e paisagísticos. Tal como PNT, Red de 

Albergues de Carretera , também em 1928, visa uma uniformização hoteleira direcionada 3

a outro público.   

 Com foco na época do progresso e do automóvel cria-se uma rede de estradas com 

o objetivo de facilitar as deslocações entre as grandes cidades os mais importantes circuitos 

históricos e artísticos. Com a Guerra Civil espanhola , em 1936 as ações do PNT ficam 

suspensas, enquanto que em Portugal decorria o I Congresso Nacional de Turismo no qual 

Francisco de Lima influenciado pelas ações do patronato e pelos conceitos do “Hotel 

Modelo” propõe uma junção de albergue com parador pensando nas pessoas com menos 

recursos económicos e daí surgem as “pouzadas”  designadas por pousadas regionais.  4

1.1.1 - As primeiras pousadas e o “sentir português”  

 O fim dos anos 30 é marcado pelo auge do regime salazarista e neste ambiente de 
exaltação volta a surgir a necessidade de uma linguagem própria para a arquitetura 
portuguesa, um estilo que retomasse a “Casa Portuguesa” de Raul Lino visando fortalecer e 
defender as ideologias do regime e inserir Portugal no programa europeu, estilo que já 
tinha sido formulado, no fim do século XIX, consequência dos movimentos culturais e 
sociais propagados pela Europa. O aparecimento e desenvolvimento das primeiras 
unidades hoteleiras regionais, as pousadas, contribuiu bastante para a definição deste estilo, 
uma aposta inovadora vinda de um regime conservador e tradicionalista. 

Segundo Vera,  as pousadas regionais nasceram da necessidade do desenvolvimento 

de uma indústria hoteleira portuguesa, do aumento da capacidade de alojamento de turistas 

e visitantes que se procuravam captar na linha do desenvolvimento desta atividade em 

Portugal, tendo sido criadas em 1941, através do decreto-lei nº 31/259 de 1 de maio. Estas 

instalações deveriam conter entre 4 a 10 quartos, ser limpos e económicos, confortáveis, 

afastados das estradas e longe das povoações. Outro requisito era aproveitar equipamentos 

 Patronato Nacional de Turismo (PNT), era um órgão espanhol criado em 1928, durante a ditadura de Primo 2

de Rivera, cujas funções visavam estimular o turismo interno e atrair o turismo estrangeiro

 Red de albergues de Carretera eram um grupo de pequenos hotéis localizados na rede rodoviária espanhola, 3

projetados pelos arquitetos Martín Domínguez Esteban e Carlos Arniches Moltó.

 Francisco de Lima propôs a criação de um novo conceito, diferente do Palace Hotel  e Hotel Modelo, 4

conceitos de unidades hoteleiras em vigor na altura, são antes instalações caracterizadas pela simplicidade e 
baixos custos, de índole nacional e regionalista.
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existentes para este novo conceito de “hotel”. Em 1939 António Ferro  torna-se presidente 5

do secretariado de propaganda nacional (SPN) e tudo ficou suspenso até essa altura. 

“ Tipo de construção – Tanto quanto possível regional. Podendo, mas quási sempre difícil, 
aproveitar construções antigas que tenham condições de adaptabilidade às exigências 
actuais de conforto e de vida, sem lhes retirar o seu cunho ou as deformar.” (LIMA, 

1936:5). 

 “Francisco de Lima constrói a sua tese no sentido de uma aproximação a um leque de 
público mais vasto e a uma dimensão regional até então relegada para segundo plano. 
Incompatível com conceitos como Palace e o Hotel, este encontro vai definir-se entre o 
Parador e o Albergue espanhóis, numa espécie de versão reduzida do “Hotel Modelo”. ” 
(LOBO, 2006:26) . 

“Procurou-se, portanto, que estes pequenos hotéis não se parecessem com hotéis. Se o 
hóspede ao entrar numa destas pousadas tiver a impressão de que não entrou num 
estabelecimento hoteleiro onde passará a ser conhecido pelo número do seu quarto, mas na 
sua própria casa de campo […], teremos obtido o que desejávamos.” (LOBO, 2006: 39) 

É durante o Estado Novo que surge em Portugal a primeira série de pousadas. A 

DGEMN  foi fundada paralelamente à PNT em Espanha no ano de 1929 para estabelecer 6

competências na colaboração de projetos de obras de reparação, restauro e conservação dos  

monumentos e palácios nacionais. Pensa-se que as  primeiras obras de restauro no 

património arquitetónico português foram no século XIX em monumentos considerados 

importantes para a herança histórica nacional como o Mosteiro da Batalha. A II Grande 

Guerra voltou a interromper o turismo em Portugal, nesta fase chegavam refugiados em 

busca da liberdade. 

“Os anos de guerra puseram a descoberta a falta de unidades hoteleiras condignas. 
Consciente de que Portugal tinha de apostar no turismo, António Ferro avançou com o 
projecto da rede nacional de pousadas. A primeira, a de Elvas, foi inaugurada em 1942, 
seguindo-se as de Serém e do Marão.  
O sucesso por elas atingido foi tal que, na década seguinte, levou ao condicionamento do 
período de permanência para cinco dias, como nos dá conta a Revista do Turismo (1959).” 
(CUNHA, 2010: 121) 

 A rede viária foi melhorada em 1942  e foram inaugurados os aeroportos da Portela 

e Porto o que facilitou as deslocações de mais turistas. A linguagem das pousadas tem um 

grande grande impacto na década de 40 com uma campanha de obras públicas sob a 

responsabilidade de Duarte Pacheco impulsionada pelas comemorações dos centenários e 

teorias da “Casa Portuguesa” de Raul Lino. As primeiras pousadas eram semelhantes aos 

 António Ferro, foi um escritor, jornalista, político e diplomata português.5

 A Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) era o Serviço Central do Ministério do 6

Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território do governo de Portugal, com as atribuições 
de salvaguarda e valorização de património arquitectónico e de instalação de serviços públicos. 
O Sistema de Informações da DGEMN permitia pesquisar em sua base de dados monumentos não apenas de 
Portugal continental mas dos demais países de expressão portuguesa, e outros.
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paradores e albergues espanhóis, ficavam situadas ao longo dos itinerários principais em 

pontos estratégicos de forma a ligar zonas importantes do país.  

 Após um ano das festividades dos centenários é anunciada a construção da primeira 

série de cinco pousadas regionais que deveriam “(…) pelo seu estilo e côr local, integrar-se 

tanto quanto possível no pitoresco das regiões, tendo em vista o objectivo essencial da 

propaganda turística.” , estas pousadas apresentavam o tradicional fundamento 7

conservador e regionalista próprio do Estado Novo conjugado com o seu conceito inovador 

e aspeto modernista. Estes primeiros projetos foram entregues aos arquitectos Miguel 

Jacobetty  (Elvas, São Brás de Alportel e Santiago do Cacém), a Rogério de Azevedo  8 9

(Marão, Serém e Manteigas), e por fim, a Veloso Reis  Camelo a pousada de Alfeizerão. A 10

implantação das pousadas de Elvas (Fig.5), Marão (Fig.6) e Serém (Fig.7), visam dividir o 

país, intervindo em regiões do Norte, Centro e Sul, criando uma rede de ligações que 

atingisse todo o território nacional. As restantes pousadas localizam-se em outros pontos 

estratégicos de itinerários importantes de forma a complementar e criar pontos de descanso 

ao longo dos percursos. 

Em 1941 é publicado numa revista o plano das pousadas - “ O sentir Português de 1940” e 

um ano mais tarde inaugura a Primera das pousadas, Santa Luzia em Elvas. 

“ Procurou-se que estes pequenos hotéis não se parecessem com hotéis. Se o hóspede ao 
entrar numa destas pousadas, tiver a impressão de que não entrou num estabelecimento 
hoteleiro onde passará a ser conhecido pelo número do seu quarto, mas na sua própria casa 
de campo, onde o aguardam os criados da sua lavoura, teremos obtido o que desejávamos.” 
(António Ferro-Discurso de abertura) 

 Decreto-Lei nº31/259, de 9 de Maio de 1941. Diário do Governo, I a série, nº 106, 09/05/1941, p.4417

 Arquiteto português, nascido em 1901 falecendo aos 69 anos. Foi um dos responsáveis das pousadas da 8

primeira e segunda série.

 Arquiteto português, exerceu a sua profissão durante a primeira metade do século XX, numa época de 9

afirmação de valores modernistas na arquitetura portuguesa, de que foi um dos pioneiros, um período 
também marcado pelas tendências tradicionalistas associadas à ideologia do Estado Novo, que viriam a 
condicionar parte da sua obra.

 Arquiteto português com a  sua obra associada ao estilo oficial do Estado Novo, o Português Suave). Em 10

1940 participou na Exposição do Mundo Português, projetando o Pavilhão Etnográfico (atual Museu de Arte 
Popular).
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Fig. 6: Pousada do Marão - 1942 

Fig. 5: Pousada de Elvas - 2013 

Fig. 7: Pousada do Serém - 1942
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 Seguiu-se então a abertura da Pousada do Marão, Serém, São Brás de Alportel 

(Fig,8), Santiago do Cacém (Fig,9) e Manteigas (Fig,10). Quanto à estrutura baseavam-se 

num ajuste entre a habitação e o grande hotel, num modelo ao estilo “Casa Portuguesa”  11

em que cada pousada tinha as características da região onde pertencia.  

 Desta forma, as primeiras pousadas ficaram marcadas pela escala doméstica, pela 

comum distribuição do programa no edifício dividida por pisos, tornando o programa 

simples com articulação cuidada com o terreno aliado a uma sala de jantar panorâmica 

visando unir a paisagem à gastronomia. Além disso,  eram “batizadas” com nome de santos 

dentro do gosto popular e na linha do catolicismo.   

“Volumes puros, cilíndricos e prismáticos, das obras de Jacobetty Rosa (Elvas, São Brás de 
Alportel, Santiago do Cacém), trabalhados com beirais, arcadas, pérolas e azuleijaria; ou o 
dinamismo volumétrico das obras de Rogério de Azevedo (Marão, Serém, Serra da 
Estrela), revestidas de seguida com o pesado granito, rematado pelas densas coberturas em 
telha, com alpendres, portadas e chaminés.” (LOBO, 2006 :45) 

 As pousadas do Marão e Elvas foram uma referência para os projectos posteriores, 

mas foi a pousada do Serém a constituir um novo modelo tipológico, que será utilizado nas 

restantes pousadas desta fase. Tornando estes três projectos os mais importantes e decisivos 

na definição da estratégia utilizada nesta primeira fase.  

“Propostas formalmente diversas e algumas de grande riqueza conceptual, é a partir de 
temas como a escala doméstica dos edifícios (que traduz o carácter familiar destas 
construções), a distribuição programática dos pisos (solução funcional que resulta da 
simplicidade do programa e da articulação dos edifícios com o terreno), e a sala de jantar 
panorâmica (que combina os prazeres da vista com os prazeres gastronómicos e reforça o 
sentido de passagem destas unidades), que este conjunto se vai caracterizar. Tópicos 
permanentes nesta primeira série, revelam-nos a centralidade das soluções de Rogério de 
Azevedo na definição das pousadas oficiais, começando pelo gesto inaugural do Marão, 
que depois se estabiliza tipologicamente no Serém e se depura na simplicidade de 
Manteigas.” (LOBO , 2006: 50)  

 Com o final da segunda guerra mundial até ao início da década de 50, Portugal 

passa por instabilidade económica e política marcada pelo regime salazarista  e pela 12

agitação social que pretende melhores condições de vida e de trabalho. Apesar das marcas 

negativas no geral e a falta de turistas no país, foi nesta década que se deu a inauguração 

dos Hotéis Ritz de Lisboa, Infante Sagres do Porto e Grande Hotel da Figueira da Foz que 

 Casa portuguesa foi uma teoria estudada ao longo da vida de Raul Lino na qual o arquiteto idealiza o 11

conceito da arquitetura residencial portuguesa, o seu planeamento e a vida doméstica. Procura ir à essência 
do projeto, o desenho da casa é influenciado pelo tipo de habitantes que terá, procurando compreender a vida 
doméstica dos elementos, mantendo um balanço entre a dimensão e os detalhes.

 Regime Salazarista foi um regime ditatorial que permaneceu em Portugal entre 1933 e 1974, também 12

designado como Estado Novo. O termo “salazarismo” faz menção a António de Oliveira Salazar, chefe de 
governo de Portugal entre 1933 e 1968. Esse período ditatorial em Portugal somente se encerrou quando a 
Revolução dos Cravos derrubou a ditadura e deu início à reconstrução da democracia portuguesa.
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Fig. 8: Pousada de São Brás de Alportel - 1944 

Fig. 9: Pousada de Santiago do Cacém - 1945 

Fig. 10: Pousada de Manteigas - 1948
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foram aspetos positivos nesta época de crise.   

 Em 1948, perante a época vulnerável que Portugal ultrapassava, realiza-se o I 

Congresso Nacional de Arquitetura patrocinado pelo governo que foi fundamental para a 

mudança de como devia ser feita a arquitetura nacional. Isto resultou que alguns arquitetos 

portugueses se opuseram ao regime uma vez que afirmavam que havia necessidade de 

modernizar o “estilo português”. Deste congresso destaca-se Francisco Keil do Amaral que 

deu as bases para uma inovação do termo “regionalista” que consistia na junção do 

tradicional ao moderno, a isto juntou-se Fernando Távora que teve um papel importante na 

divulgação dos princípios do Movimento Moderno internacional.  

Até ao início dos anos 50 é notável a ambiguidade do caminho que a arquitetura 

portuguesa estava a seguir, de um lado havia um caminho imposto pelo Salazar de 

expressão regional e tradicional, por outro defendido pelos arquitetos de geração moderna 

que quebrava os tradicionalismos do estilo nacional. Assim, surge o Inquérito à Arquitetura 

Popular em Portugal (IAPP)  como forma de dar continuidade as ideias apresentadas por 13

Francisco Keil do Amaral e como uma manifestação dos arquitetos em relação a ainda 

conservadora arquitetura popular influenciada pela “casa portuguesa”. O objetivo do IAPP 

era  criar novas formas de dialogo entre a arquitetura moderna e a arquitetura vernácula.  

 A década de 50 ficou marcada pela criação de uma nova estratégia de 
desenvolvimento industrial de recuperação da economia nacional que caiu em crise 
consequência do pós guerra o que iria causar alterações no programa inicial das pousadas. 
Em 1953 o Estado Novo lança o I Plano de Fomento que fixava os objetivos e os meios de 
concretização da nova política económica.   

“Instrumento que fixava os objetivos e os meios de concretização da nova política 
económica nacional, este plano canalizava grande parte do investimento estatal para a 
criação e modernização das industrias de base e respetivas infra-estruturas, com especial 
destaque para os setores ligados à produção de energia elétrica e de matérias-primas.  
No âmbito deste programa, a União Elétrica Portuguesa definia uma vasta campanha de 
aproveitamento dos recursos hidroelétricos do país, promovendo a construção de um 
conjunto considerável de barragens em pontos chave da rede hidrográfica nacional.” 
(LOBO, 2006 :73) 

 No decorrer do I Plano de Fomento foram construídas várias barragens em pontos 
estratégicos ao longo do país visando o aproveitamento dos recursos hidroelétricos de 
Portugal.  Após esta recuperação económica, surge uma nova estratégia com objetivo de 
desenvolver e adaptar as primeiras pousadas de Rogério de Azevedo e Miguel Jacobetty às 
necessidades actuais nacionais e é então que em 1954 ao serviço da DGEMN é definida a 
segunda série de pousadas.  

 O Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal designa uma série de trabalhos de campo levados a cabo na 13

década de 50 do século XX por equipas de arquitectos portugueses, com o intuito de catalogar de forma 
objectiva a arquitectura vernacular no território português. 
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Fig. 11: Cartaz do I congresso nacional de arquitetura - 1948
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1.1.2 - Segunda fase de pousadas 

 O ano 1954, marca uma nova fase das pousadas, uma sucessão das pousadas 

regionais, as pousadas históricas cujo principal intuito visava o desenvolvimento turístico a 

nível nacional. Com uma estratégia de intervenção mais complexa que a inicial que põe em 

causa o programa anterior e procura um novo conceito com outras potencialidades. Para 

este avanço são escolhidos arquitetos nascidos nos anos 20 e o objetivo era conjugar a 

modernidade com a tradição. 

“Ao contrário das primeiras, pensadas, essencialmente, enquanto escalas de passagem nos 
principais itinerários nacionais, tratava-se agora de trabalhar as naturais assimetrias do 
território, promovendo espaços de permanência que sedimentassem um turismo de carácter 
local.” (LOBO, 2006 :74)  

 Estas pousadas dividem-se em duas vertentes, a do regionalismo para dar a 

continuidade às primeiras pousadas e a do aproveitamento hidrográfico e de exploração da 

envolvente natural da costa portuguesa como é referido no I Plano de Fomento. Para esta 

ultima vertente das pousadas eram adaptadas habitações existentes para albergar 

temporariamente os trabalhadores que acompanhavam as obras das barragens. Destas 

pousadas das barragens a primeira foi a de São Pedro em Castelo de Bode (Fig.12).   

 Todas as pousadas desta fase têm características bastante diferentes dado às suas 

localizações opostas, havendo pousadas na montanha, à beira mar ou à beira rio. Esta nova 

etapa das pousadas permitiu não só a construção de novos edifícios destinados a este tipo 

de habitação temporária como foi planeado em 1958 para Sagres (Fig.13) pelo Doutor 

Oliveira Salazar como a reconversão de edifícios existentes abandonados. Mesmo ainda 

com a presença da linguagem tradicional, os arquitetos destas novas unidades hoteleiras 

começaram a planear um novo caminho nos seus projetos e incluem um maior número de 

quartos e um novo conceito em torno da “sala de estar” aliado ao ambiente doméstico e 

familiar propício da “casa portuguesa”.  

 De certa forma esta nova série de pousadas veio valorizar o património utilizando 

mosteiros ou castelos para dinamizar o turismo no local, tal como aconteceu em 1965 em 

Évora com a Pousada de Lóios, um antigo Mosteiro S. João dos Lóios (Fig.14) da 

congregação dos cónegos regrastes, fundado a 1485 pelo 1º Conde de Olivença, D. 

Rodrigo Melo e construído sob licença de D. João II, em terrenos onde tinha existido parte 

do Castelo de Évora, de origem Árabe. Em 1965, após as remodelações e adaptações 

necessárias, o Mosteiro abre novamente como Pousada de Portugal com a  particularidade 

de os quartos serem as antigas celas dos cónegos regrastes, assim sendo, são quase todos 

diferentes entre si.  
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Fig. 13: Pousada de Sagres - 1956 

Fig. 14: Pousada de Évora - 2017 

Fig. 12: Pousada de Castelo de Bode - 1954
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“Propostas de irredutível qualidade, que propõem uma interpretação culta e sensível dos 
valores preexistentes, respondendo com extrema lucidez e rigor às questões de contexto e 
de integração no território, na procura da melhor relação entre obra e sítio, e valorizando o 
ambiente em que se inserem, não conseguem, no entanto, esconder o seu indiscutível 
carácter moderno, por mais que explorem conotações com a arquitectura espontânea local 
ou arquétipos da construção tradicional.”(LOBO, 2006:84) 

 Foi nesta época que surgiu o Hotel Mirassol (Fig.15) em Vila Nova de Gaia 

inspirado no conceito de “pouzada”, causando  assim um grande impacto na cidade, pois 

marcava uma nova fase sendo o único hotel em Vila Nova de Gaia. 

 Nos anos 60 as viagens no mundo voltam a normalizar, a TAP recebe o primeiro 

avião a jato e o Algarve tornou-se uma região muito apreciada pelo seu clima para férias. 

“Num mundo ainda a recuperar do trauma de um conflito mundial, em que o 
desenvolvimento dos transportes, nomeadamente o aéreo, vulgarizava as deslocações um 
pouco por todo o globo, o turismo ganhou um incremento nunca antes sonhado.” 
(MILHEIRO e SANTOS, 2005: 122) 

 O Estado Novo caiu após o Movimento das Forças Armadas em 1974 o que causou 
uma diminuição drástica no turismo. Algumas unidades hoteleiras não resistiram a esta 
crise acabando por fechar, outras conseguiram ultrapassar esta fase porque o Estado alojou 
milhares de portugueses vindos de ex-colónias ultramarinas que eram agora independentes. 

“Com a eclosão do Movimento das Forças Armadas, na madrugada de 25 de Abril de 1974, 
o Estado Novo foi finalmente apeado. Nos dois anos seguintes à revolução, o turismo 
diminuiu drasticamente. 
As unidades hoteleiras, praticamente vazias durante este período, ressentiram-se 
negativamente.  
Em alguns casos, valeu-lhes o facto de o Estado nelas ter sido obrigado a alojar, de um dia 
para o outro, milhares de portugueses vindos das ex-colónias ultramarinas, agora 
independentes.” (MILHEIRO e SANTOS, 2005: 122) 

 No fim da década de 70, o número de visitantes no país cresceu e com o fim da 

opressão fizeram aumentar o turismo interno e isso é notável com as classes com menos 

capacidade económica, houve um maior número de campistas e caravanistas. Nos anos 80 

e 90 Portugal ganhou uma grande visibilidade como destino turístico no mundo tendo 

conquistado um lugar entre os 15 maiores destinos turísticos. Houve um aumento da rede 

das casas de turismo em espaço rural e na rede de pousadas o que permitiu evitar a 

degradação do património arquitectónico com a adaptação para pousadas. 

 O inicio do século XXI é marcado por uma grande instabilidade política 

influenciada pelo aumento do preço do petróleo e tragédias afetando o setor do turismo.  

 Atualmente, as Pousadas de Portugal, são a rede de instalações hoteleiras na qual 

estão incluídas as pousadas da década de 40 e outras novas pousadas. Estas são na maioria 

geridas pelo Estado Português e pelo Grupo Pestana Pousadas (GPP) desde o dia 1 de  
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Fig. 15: Hotel Mirassol - 1957 
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setembro de 2003 altura que o GPP passou a ser o responsável pela rede de pousadas por 

um período de 20 anos, bem como pela expansão e alienação de algumas unidades não 

rentáveis. Deste modo, hoje, existem mais de  40 pousadas divididas por quatro categorias: 

Pousadas Históricas, Pousadas Históricas Design, Pousadas Natureza, Pousadas Charme, e 

distribuídas pelos Açores, Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa, Norte e no Brasil.  

1.1.3 -Relação entre as pousadas com o Hotel Mirassol 

 Como referido anteriormente, as primeiras pousadas, as pousadas regionais, 

ficaram marcadas pela escala  doméstica e por se localizarem em pontos estratégicos nos 

principais itinerários do país. A nível arquitetónico baseavam-se na “casa portuguesa” e 

com características do local onde se inserem, uma organização do interior simples 

dividindo o programa por pisos.  

 Relativamente à segunda fase das pousadas, estas tinham uma arquitetura moderna 

e o objetivo de se tornarem um espaço de permanência e não de passagem como na 

primeira fase, para isso o programa é alterado, são incluídos alguns espaços que até então 

não existiam tais como, instalações sanitárias privadas nos quartos e salas de estar. Esta 

fase é dividida em duas séries, a das barragens que surgiram da adaptação de casas 

preexistentes para albergar os engenheiros que participavam nas obras das barragens que 

estavam a ser construídas por todo o país na época e a série “à beira mar” que tem um 

objetivo um pouco diferente, estas vêm completar a rede já existente com as primeiras 

pousadas em pontos com elevado interesse para o turismo. Neste segunda fase existe 

também a adaptação de monumentos que estavam sem uso, ou seja, existe uma 

reconversão dos usos para pousada.  

 Apesar do Hotel Mirassol (Fig.16) surgir durante a segunda série de pousadas, este 

é dotado de características que pertencem a ambas as fases. A sua localização à beira mar e 

o facto de ser destinado a estadias sem restrição de duração são pontos característicos da 

segunda fase assim como situar-se num ponto estratégico para o turismo uma vez que fica 

próximo de uma capela que atraí turistas durante todo ano mas fundamentalmente nos 

meses de verão. Por outro lado este Hotel/Pousada foi construído com características 

idênticas às da primeira fase tais como, existirem poucos quartos e a sua maioria sem casas 

de banho privativas, o hotel era gerido diretamente pelos dois donos e possuía o ambiente 

familiar característico da “casa portuguesa”. Além disso, é de destacar a sua construção 

com linhas rígidas e em pedra, o seu volume curvo que possui uma varanda com vista para 

o oceano atlântico e o restaurante que realizava festividades como casamentos e batizados 

servia a comida típica da região como era pretendido nas pousadas regionais.  

Arquitetonicamente existem algumas semelhanças com a pousada do Marão (Fig.17 e 18). 
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Fig. 16: Hotel Mirassol - 1957

Fig. 17: Pousada do Marão - 1961

Fig. 18: Pousada do Marão - 1942
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“A pousada de S. Gonçalo, para se enquadrar bem na grandeza e majestade do Marão, 
requeria exteriormente aquelas linhas duras, os blocos de granito, a nudez da pedra rija, o 
ar amuralhado das suas paredes para enfrentar o oceano agitado e alteroso de montanhas 
que se ergue em sua volta, a perder de vista.  
A larga varanda que acompanha a curva da estrada domina um profundo vale, e um dos 
mais grandiosos panoramas do Marão onde a vista se perde maravilhada. 
…”  (REVISTA PANORAMA - 1942) 

1.2- O Hotel Mirassol  

1.2.1 - Enquadramento geográfico 

 O Hotel Mirassol localiza-se a norte de Portugal, mais propriamente no distrito do 

Porto, concelho de Vila Nova de Gaia e freguesia de Arcozelo (Fig.19).  

 Vila Nova de Gaia é um município português da área metropolitana do Porto com 

origem num castro celta que está localizado na margem sul da foz do rio Douro. 

Inicialmente Gaia e Vila Nova eram duas povoações distintas e só mais tarde é que se 

formou a cidade Vila Nova de Gaia. A ligação com o Porto é até hoje bastante importante 

pela partilha do património comum do Vinho do Porto mas também era pelas quintas e 

casas de férias que pertenciam a famílias nobres e burguesas portuenses. 

  A cidade a Sul do Rio Douro é constituída por 15 freguesias e uniões de freguesias, 

segundo dados obtidos em 2015 tem mais de 300 mil habitantes ao longo dos seus 

168.46km². Uma mais valia da cidade é sem dúvida ter uma extensa faixa costeira, com 

aproximadamente 17 km de areal, além de ser o concelho com mais praias de bandeira 

azul. Ao longo desses quilómetros podem-se encontrar vários locais de interesse tais como 

aproximadamente uma dezena de edifícios classificados como património, dos quais se 

destaca a Capela do Sr. Da Pedra que é o mais próximo do Hotel Mirassol (Fig.20). 

 A  Capela do Senhor da Pedra (Fig.21), situada na praia do Senhor da Pedra foi 

construída no século XVII, sobre um rochedo e  apesar de não haver certezas, acredita-se 

que a sua construção  pode estar ligada a cultos pagãos dos povos pré-cristãos, de caráter 

naturalista cujas divindades eram veneradas em plena natureza,  tendo mais tarde sido 

convertida ao cristianismo. Existem também, várias lendas dos residentes na época que 

procuravam justificar aquela construção através de sinais que encontravam nos rochedos 

entre outros. Ao que se sabe naquela  época no local existiam apenas terrenos agrícolas até 

ao areal e aquela zona era destinada principalmente às romarias, que ainda nos dias de hoje 

acontecem e este edifício religioso continua a trazer inúmeros turistas anualmente. É das 

principais romarias de Vila Nova de Gaia que se realiza no mês de Junho. Apesar de 

estarem a uma curta distância a Capela e o hotel localizam-se em diferentes freguesias 

Miramar e Arcozelo respectivamente. 

 Arcozelo encontra-se junto à costa marítima, 10 km a sul da cidade de V. N. Gaia e 

5 km a norte da cidade de Espinho. A freguesia é constituída por várias aldeias que, com o 
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Fig. 19: Enquadramento geográfico 

Fig. 20: Relação de proximidade entre o Hotel Mirassol e a Capela do Senhor da Pedra - 2021

Fig. 21: Capela do Senhor da Pedra - 2017
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crescente aumento da população e da construção,  se vão sobrepondo e confundindo, uma 

delas é Miramar que é o local onde está localizado o Hotel em estudo. Miramar apresenta 

um clima de tipo “temperado marítimo” cujos ventos, vindos do oeste, são húmidos e frios. 

Caracteriza-se por ter uma praia urbana, com um extenso areal, e condições privilegiadas 

para os banhistas e praticantes de desportos náuticos.  

  

1.2.2 - Contextualização histórica  

 O Hotel Mirassol, também conhecido por Hotel do Sol, foi mandado construir por 

Afonso Teixeira de Almeida e Amândio Soares de Almeida, dois irmãos residentes na praia 

de Miramar. Motivados pelo aumento do turismo em Portugal, a intenção dos proprietários 

não era um grande hotel mas algo semelhante a uma pousada, que pudessem gerir 

diretamente.  

 Os primeiros projetos começam a surgir nos anos 40 (Fig.22), sofrendo pelo menos 

duas alterações até à construção do mesmo (Fig.23). Em 1957 é inaugurado este Hotel/

Pousada com cerca de 20 quartos, um hotel pequeno mas com grande impacto na época 

devido a ser o primeiro na cidade e pela sua decoração luxuosa. Este edifício veio 

dinamizar o local uma vez que, entre Vila Nova de Gaia e Espinho não existia nenhum 

hotel.  

 O facto de naquela época não existir equipamentos hoteleiros próximos da Capela 

do Senhor da Pedra era um ponto fraco para o local, uma vez que, a capela trazia inúmeros 

turistas para visitá-la anualmente e havia necessidade de aloja-los visto que só era possível 

fora da cidade gaiense.   

 Ao longo dos anos realizou-se no hotel diversas cerimónias de casamentos, festas, 

entre outros eventos que marcam a história do local. Apesar do turismo continuar a 

aumentar, aquele local começou a perder o interesse o que levou ao abandono precoce da 

unidade hoteleira.  

 Em 1970 (Fig.24), o hotel já tinha um novo proprietário. Com turismo a melhorar, 

o novo proprietário ambicionava reabrir o hotel no verão daquele ano, uma vez que se 

esperava a visita de um maior numero de turistas se houvesse naquele local uma unidade 

hoteleira para os alojar. No ponto de vista do proprietário era urgente a reabertura antes da 

época alta para assim ainda conseguir  melhorar o turismo de Miramar  naquele ano.  

 Numa perspetiva de evoluir é pedido um aditamento devido ao crescente número de 

visitantes ao local. O novo proprietário pretendia um projeto de aditamento dividido por  

fases, que iriam transformar um hotel de 24 quartos para 98 com a construção de edifícios 

anexos ao volume principal. Esta ambição de evoluir para um grande hotel quebrou todas 

as características de pousada e a sua identidade o que não foi bem aceite pelos turistas e 

residentes, tendo isto resultado numa nova crise. Anos mais tarde, no fim dos anos 90 o 

hotel encerra e encontra-se abandonado até hoje.  
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Fig. 22: Projeto inicial do hotel - 1945

Fig. 23: Primeiro projeto de aditamento - 1946

Fig. 24: Projeto de 1970
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 Em 2002 a Câmara Municipal de Gaia dá ordem de demolição, pois algumas das 

construções que foram feitas ao longo dos anos estavam ilegais sendo então demolidas, 

mantendo-se até hoje unicamente o edifício principal. O edifício principal encontra-se em 

colapso total uma vez que a sua estrutura não resistiu à falta de manutenção.  

1.2.3 - Análise arquitetónica e material  

 Esta análise é feita em duas partes, por um lado é estudada a forma e os valores por 

outro, a materialidade e o seu estado de conservação até aos dias de hoje.  

 Como já referido anteriormente, o Hotel Mirassol localiza-se na praia de Miramar, 

próximo da Capela do Sr. Da Pedra e é de salientar que a sua localização é um dos seus 

maiores valores. Também o valor histórico pela sua semelhança às pousadas da época e o 

facto de ter sido o primeiro hotel na cidade esta bastante presente no local e principalmente  

no sentimento dos residentes, fazendo com que existam mais valores a nível significativo e 

sentimental no seio da população do que arquitetónicos pelo símbolo que este representa 

para o local.  

 Quanto à forma, o edifício é composto por três volumes distintos. O volume 

retangular mais comprido é todo ele destinado à zona dos quartos tendo onze no piso térreo 

e treze no 1º piso além de uma suite também no piso superior constituída por um quarto, 

uma sala e uma instalação sanitária, dando assim um total de vinte e quatro quartos e uma 

suite. Existe também um volume circular central destinado apenas às escadas principais e 

receção. Por fim o volume mais baixo, também retangular servia para as zonas comuns 

como bar e restaurante além das áreas de apoios a estes. O volume central é o que tem mais 

destaque pela sua forma e pela sua cobertura em cone, esta irregularidade é bastante 

apreciada por quem  visita o local e pelos residentes da cidade.  

 Relativamente à materialidade e ao sistema construtivo optado para o Hotel 

Mirassol, é de notar que não foi eficaz, pois, mesmo sendo uma construção com 

relativamente  poucos anos, com o abandono do edifício e a falta de manutenção houve um 

colapso total a nível estrutural.  

 A estrutura é composta por fundações em granito (alvenaria hidráulica), laje em 

betão no pavimento do piso térreo e estrutura de madeira no pavimento do 1º piso assim 

como na cobertura. A cobertura (Fig. 25) reveste o topo do edifício protegendo-o do 

ambiente exterior e é composta por asnas que sustentam a perna que consequentemente 

suporta as madres que sobre elas ficam o caibro e o ripado para apoiar o telhado em telha 

lusa (aba em canudo). 

 A nível de pavimentos, na recepção é usado o taco assim como na zona dos quartos 

do piso térreo (Fig. 26).  As zonas húmidas são revestidas em pavimento cerâmico. No 1º 

piso é usado soalho nos quartos. Por fim, na cave os pavimentos não têm revestimento, 

sendo então em betão (Fig. 27).  
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Fig. 26: Pavimento do átrio de entrada - 2020 Fig. 27: Pavimento do piso da cave  - 2020

Fig. 25: Cobertura - 2020
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 Atualmente, a estrutura da cobertura está num estado de degradação total, uma vez 

que, não resistiu à falta de manutenção causando assim a entrada de humidade para dentro 

do edifício, danificando principalmente o pavimento do 1ºpiso, que em várias zonas 

acabou por “desaparecer”. 

 Relativamente a paredes, existem dois tipos de sistemas de paredes exteriores 

perpeanho (Fig.28) e betão (Fig. 29). O volume circular é em betão, para assim permitir a 

abertura de um elevado número de vãos ao longo da curvatura. As restantes paredes são em 

perpeanho, sendo impermeabilizadas com diantomite e asfalto dando uma espessura total 

de vinte e oito centímetros. As paredes interiores são em tijolo de 11 centímetros. Os 

revestimentos são em reboco e cal à excepção das zonas húmidas que até cerca de 1.20 

metros de altura são revestidas em azulejo.  

 Quanto ao estado de conservação das paredes, nas exteriores é de notar manchas de 

humidade, descasque do reboco, empolamento da tinta assim como a presença de 

vegetação na fachada. Nas paredes interiores é de salientar que os azulejos das instalações 

sanitárias mantiveram-se em bom estado de conservação até aos dias de hoje apesar das 

outras patologias como  manchas de humidade e  descasque do reboco e das paredes já 

vandalizadas ou destruídas pelo desaparecimento do pavimento.  

 Por fim, as caixilharias das janelas são em madeira de pinho pintadas. Apesar de 

serem todas em madeira e em vidro simples os sistemas de abertura são distintos. As 

janelas dos quartos têm sistema de guilhotina de duas folhas com portada no exterior 

também em madeira pintada, nas instalações sanitárias as janelas são em vidro fixo de uma 

folha, na zona do restaurante com o sistema de  batente constituído por quatro folhas. Por 

fim no átrio, também em sistema de batente mas com duas folhas apenas. As portas  são 

todas em madeira e as dos quartos em madeira pintada.  

 Atualmente as caixilharias encontram-se totalmente desgastadas, algumas das 

janelas encontram-se encerradas com alvenaria de tijolo visando a proteção de vandalismo 

no interior. As caixilharias em melhor estado de conservação são as das instalações 

sanitárias, uma vez que, são das poucas s que ainda mantêm o vidro.  
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Fig. 28: Parede exterior em pedra - 2020

Fig. 29: Parede em betão na zona das escadas principais - 2020
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CAPÍTULO II - FORMAS DE INTERVIR NO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO 
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Fig. 30: Viollet le Duc

Fig. 31: John Ruskin 
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2.1 - As teorias do restauro  

“O património é definido como a conjugação das ‘criações e dos produtos da natureza e do 
homem que, na sua integridade, constituem, no espaço e no tempo, o ambiente em que 
vivemos.  
O património é uma realidade, um bem da comunidade e uma valiosa herança que pode ser 
legada e que convida ao nosso reconhecimento e à nossa participação.” (ICOMOS in 
BARRANHA, 2016:26)

 Os conceitos e teorias relativos ao património arquitetónico foram evoluindo ao 

longo dos anos desde a intervenção inconsciente, a teóricos, cartas e convenções que 

atualmente servem de referências para um bom entendimento do significado que tem 

intervir no património.  

 Apesar da palavra restauro já ter aparecido durante o renascimento é entre o final 

do século XVIII e início do século XIX que surgem os interesses pela conservação e 

restauro do património arquitectónico e consequentemente nascem duas doutrinas do 

restauro, a de Viollet-le-Duc na Europa e a de John Ruskin em Inglaterra. Mais tarde 

surgem as ideias de Camillo Boito, Alois Riegl, Gustavo Giovannoni e Cesare Brandi.  

 John Ruskin , na sua teoria anti-intervencionista radical, consequência da sua 14

concepção de monumento histórico defende a autenticidade histórica, isto é, para o teórico 

é preferível o edifício permanecer em ruína do que ser intervencionado.  Para o teórico “O 

projeto restaurador é absurdo. Restaurar é impossível. Tanto como dar vida a um morto. 

(…)  querer restaurar um objeto ou um edifício é ferir a autenticidade que constitui o seu 

próprio sentido.” (CHOAY, 2000: 159/160) Contudo, Ruskin apoia a manutenção de um 

edifício a favor da sua longevidade desde que seja de “forma invisível”, ou seja, 

considerava que a conservação de um edifício não era obrigatoriamente o restauro mas sim 

a manutenção do mesmo, o que anos mais tarde consta na Carta de Veneza em 1964 no 

Art.4º “A conservação dos monumentos impõe em primeiro lugar uma manutenção 

permanente dos mesmos.”. Em suma, o que Ruskin defende é que as marcas do tempo 

também fazem parte do objeto admitindo assim apenas a sua manutenção.  

 Em oposição a Ruskin, surge uma teoria intervencionista de Viollet-le-Duc , em 15

França,  que consistia  na reconstrução de obras danificadas devolvendo-lhes o aspeto 

inicial ou então melhorado. Nas obras não concluídas, o arquiteto tentava identificar a 

intenção do autor para assim desenvolver o projeto devolvendo-lhe a originalidade. 

“Viollet-le-Duc sente nostalgia pelo futuro e não pelo passado.” (CHOAY, 2000: 162). Para 

Viollet era fundamental a conservação do estilo e da composição arquitectónica, de forma a 

 John Ruskin foi um escritor, pintor, crítico artístico, professor e pensador inglês. Nasceu a 8 de fevereiro de 14

1819, em Londres tendo falecido a 20 de janeiro de 1900.

 Eugène Emannuel Viollet-le-Duc, nascido a 27 de Janeiro de 1814  foi um arquitecto francês ligado à 15

arquitectura revivalista do século XIX e um dos primeiros teóricos da preservação do património histórico. 
Pode ser considerado como um precursor teórico da arquitectura moderna. Faleceu aos 65 anos na Suíça. 
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que o edifício ficasse no seu estado mais puro. Desta modo, tornou-se numa das figuras 

principais do restauro na época e a sua teoria espalhou-se pela Europa.  

 No século XX, Camillo Boito , entende ser necessário o restauro para conservar o 16

monumento e faz um confronto com as teorias de Ruskin e Viollet-le-Duc onde recolhe o 

melhor de cada uma formando a sua própria teoria.  

“Em Itália, os princípios de Viollet-le-Duc tinham, como noutros locais, inspirado a maior 
parte dos grandes restauros, nomeadamente em Florença, Veneza e Nápoles, onde Ruskin e 
Morris os tinham atacado diretamente. Confrontado com essas duas doutrinas antagónicas, 
Boito recolhe o melhor de cada uma para formular, nos seus escritos, uma síntese subtil 
que, de resto, nem sempre aplicará nos seus próprios restauros” (CHOAY, 2000: 167) 

 Sustentado nas duas teorias, Boito dá prioridade ao presente relativamente ao 

passado e afirma a legitimidade do restauro, afirma que o restauro é uma solução de 

recurso que deve ser utilizado apenas quando as técnicas de manutenção e conservação ao 

longo dos anos falharam, além disso recomenda que se deva respeitar todas as partes do 

edifício mesmo que tenham sido acrescentadas depois do seu período de construção 

condenando os restauros estilísticos característicos de Viollet.  

“Ele deve a Ruskin e Morris a sua concepção de conservação dos monumentos, fundada 
sobre a noção de autenticidade. Não se deve apenas preservar a pátina dos edifícios antigos, 
mas também os acrescentos sucessivos de que o tempo os carregou […] Mas a par de 
Viollet-le-Duc […] sustenta a prioridade do presente sobre o passado e afirma a 
legitimidade do restauro. […] O restauro não deve ser praticado senão in extremis, quando 
todos os outros meios de salvaguarda (manutenção, consolidação, reparações não expostas 
à vista) falharam. Então, o restauro revela-se como um complemento necessário e 
indispensável de uma conservação cujo próprio projeto não pode subsistir sem ele.” 
(CHOAY, 2000:167/168)

 Mais tarde, a Carta de Veneza vai de encontro às ideias teorizadas por Boito, que 

defende o restauro garantindo a proteção dos valores históricos dos monumentos.

“O restauro é uma operação que deve ter um carácter excepcional. Destina-se a conservar e 
a revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos e baseia-se no respeito pelas 
substâncias antigas e pelos documentos autênticos […]. O restauro deixa de ter significado 
quando se levanta a hipótese de reconstituição […].” (CARTA DE VENEZA 1964, ART.9º) 

 Alois Riegl , desenvolveu uma obra escrita “O Culto Moderno dos monumentos”17

onde refina as ideias apresentadas por Ruskin, criando uma categorizarão dos valores que 

podem ser verificados em monumentos além do tipo de intervenção a utilizar.  A sua 

análise é dividida em duas categorias, uma que invoca o passado e a outra o presente. 

 Camillo Boito, nasceu em Roma, Itália, foi um arquiteto, escritor e historiador italiano, dedicado à crítica 16

de arte e teoria do restauro. 

 Alois Riegl foi um historiador 17
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“A sua análise é estruturada pela oposição de duas categorias de valores. Uns, ditos «de 
rememoração » (Erinneurungswerte), estão ligadas ao passado e fazem intervir a memória. 
Os outros, ditos «de contemporaneidade» (Gegenwartswerte), pertencem ao presente.” 
(CHOAY, 2000:170). 

 Dentro dos valores que nos levam à memória são distinguidos três tipos: o valor 

histórico com objetivo de salvaguardar o monumento no seu estado original, o valor 

intencional que visa a imortalidade do objeto e por fim o de antiguidade, caracterizado por 

rejeitar toda a intervenção injustificada de modo a respeitar a lei da natureza .                

 Falando agora dos valores de contemporaneidade, estes também se distinguem 

entre si. Inicialmente com os valores de uso que defendem que se um monumento perder o 

interesse para quem o visita consequentemente perderá a sua função, ou seja, este valor. 

Quanto ao valor artístico, este tem de corresponder às exigências estéticas de uma 

determinada época e Riegl separa-o em dois tópicos. Um é o valor de novidade, ou seja, 

um aspeto intacto da obra e o outro, o valor artístico relativo que corresponde às obras 

artísticas, ou seja a apreciação de cada indivíduo.   

 Gustavo Giovannoni  foi bastante importante para o desenvolvimento da Teoria 18

Moderna do Restauro. Seguindo as ideias de Camillo Boito tornou a sua teoria uma espécie 

de primeira carta do restauro, onde faz a distinção de tempos históricos e modernos e 

permite que haja o moderno junto do histórico desde que disso não resulte “choque”. O 

teórico defende que o desenho com rigor exemplar é a base de tudo e a arquitetura e o 

urbanismo da envolvente é um aspeto fundamental para o objeto, ou seja, o sitio onde este 

se localiza é importante, assim, só com estes dois aspetos respeitados é que se poderia 

intervir. 

A teoria de Giovannoni a nível urbano era chamada “Diradamento Edilizio” que 

visa o afastamento dos grandes fluxos de trânsito das zonas históricas a fim das pessoas 

poderem circular nesses espaços livremente, melhorando as condições sociais e de higiene 

através da criação de jardins que serviriam como pulmões da cidade. Para este, as adições, 

ou restauro de inovação, só poderão existir quando necessário para a sobrevivência do 

objeto construído e devem estar com materiais que se adaptem ao existente.  

 O uso tem um grande destaque com Gustavo Giovannoni, uma vez que, com a 

mudança deste pode afetar os valores patrimoniais. A sua metodologia é dividida em dois 

tipos: a conservativa e a intervencionista. Na conservativa temos a consolidação e 

recomposição e na intervencionista a remoção e o acrescento.  

  Gustavo Giovannoni foi um arquiteto, engenheiro civil, historiador, urbanista além de critico da 18

arquitetura. Nasceu em Itália em 1873 e faleceu aos 74 anos. 

58



DE POUSADA A HOTEL:  A REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MIRASSOL  
_____________________________________________________________________________________________________________

 Cesare Brandi  foi um escritor que elaborou uma teoria sobre o restauro que possui 19

uma posição contemporânea e conservativa e que se baseia na não-intervenção excepto 

quando é necessário corrigir falhas com o objetivo de prolongar a vida do edifício. Todo 

este pensamento veio mais tarde desenvolver a “Teoria do Restauro Crítico” . Esta, 20

explica os métodos de restauro para quem se quer especializar nesta disciplina e divide a 

sua teoria em duas instâncias. A instância histórica, que valoriza a adição e se opõe à 

remoção uma vez que a adição faz parte da vida do edifício. Quando à instância estética é a 

favor da remoção visando levar a obra ao seu estado original.  

 Para Brandi, havia singularidade em cada monumento pelas suas diferentes 

características que os tornava únicos. As adições eram permitidas desde que não afetassem 

o edifício na sua unidade nem pusessem em causa as possíveis futuras intervenções.  

 Antoni González Moreno-Navarro  é um arquiteto especializado em restauro e a 21

sua metodologia baseia-se nas teorias antigas além de dar maior atenção a todos os valores 

do edifício, não só à sua materialidade como também o significado que esta tem.  

“El camino de solución está hoy, a nuestro parecer, en favorecer los mecanismos de 

reflexión que permitan, desde cada mentalidad, cultura e idiosincrasia, analizar sin pre- 

juicios la problemática propia y formular unos postulados generales respecto de cómo 

debe ser tratado el patrimonio en cada contexto y de cuál pueda ser la respuesta más 

eficaz a aplicar en cada caso. […] La restauración objetiva debe ser entendida, por tanto, 

como aquella en la que, a diferencia de lo que ha sido más habitual hasta ahora, cuenta 

más el objeto (el monumento) —las necesidades objetivas (ahora sí en el sentido de 

ciertas) del monumento y de su entorno humano— que la manera de pensar o de sentir del 

sujeto restaurador, es decir, que las teorías, doctrinas, ideologías o escuelas genéricas con 

las que éste pueda identificarse.” (NAVARRO, 1993-1998:12) 

Assim, a “restauracíon objetiva ” dá importância às necessidades do edifício e estuda-o 22

como um todo, considerando os três tipos de valores que o definem: arquitectónico 

(artístico) , documental (histórico) e significativo (memória), e segundo Navarro com estes 

três valores reunidos a autenticidade do projeto será garantida. 

  Cesare Brandi nasceu a 8 de abril de 1906 em Siena, foi um dos principais nomes do restauro de objetos 19

de arte e fundamentou o “restauro critico”. Faleceu em 1988 na cidade de Vignamo. 

 Restauro critico foi uma síntese dos textos de Brandi publicados desde os anos 40 e veio a influenciar 20

profundamente a Carta del Restauro Italiana de 1972. 

  Antoni Gonzalez Moreno-Navarro nasceu em Barcelona em 1943, é um formou-se em arquitetura pela 21

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) em 1970.

 Restauracíon objetiva foi uma teoria elaborada por Navarro. 22
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“Los principios básicos en que se fundamenta este Método SCCM son éstos:  

—En cuanto al objeto (el monumento), la comprensión y valoración equitativa de sus tres 

dimensiones esenciales, la documental, la arquitectónica y la significativa, y la definición 

de su autenticidad no en función exclusivamente de la originalidad de la materia, sino de 

la capacidad de ésta para garantizar la permanencia de esos valores esenciales.  

—En cuanto a la acción (la restauración), su concepción como disciplina simultáneamente 

científica, técnica, creativa y social, cuyo objetivo genérico es garantizar que la 

colectividad disfrute de los beneficios derivados de la conservación del patrimonio 

monumental.” (NAVARRO, 1993-1998:12/13)

A sua metodologia de intervenção é dividida  em quatro fases. 

“Estos medios responden a cuatro etapas o acciones esenciales. En primer lugar, el 

conocimiento del objeto en el que se ha de actuar (entendido como el conjunto de 

operaciones encaminadas a conocer y comprender la compleja naturaleza del monumento 

y su entorno, así como las diversas circunstancias que lo rodean en el momento de 

programar la actuación). En segundo lugar, la reflexión, en la que, a partir de ese análisis 

se determinan los objetivos, la esencia, las propuestas generales y los criterios de la 

actuación posterior, siempre en función de los objetivos genéricos que persigue la 

restauración monumental. La tercera etapa corresponde a la intervención (definida como 

la voluntaria y programada actuación sobre la materialidad del monumento —tanto sobre 

sus materiales y sistemas constructivos, como sobre los bienes muebles inherentes a su 

fabrica— con la intención de garantizar o mejorar su estado de conservación, uso o 

significación colectiva, así como, en algunos casos, el reequipamiento del inmueble, la 

sistematización museística o la mejora del entorno físico. Y, por último, la cuarta, la 

conservación preventiva, que incluye el mantenimiento posterior del objeto (de forma 

directa —actuando sobre él— o indirecta —favoreciendo su conocimiento y estima—) y la 

verificación del grado de acierto y eficacia alcanzado en las tres etapas anteriores.” 

(NAVARRO, 1993-1998:38) 

 Em suma, torna-se essencial antes de intervir ter em atenção os valores 

(arquitetónico, documental e significativo) do edifício como um todo para que se faça uma 

intervenção eficaz, ou seja, benéfica para a comunidade, além de garantir a salvaguarda 

dos valores patrimoniais.  

2.2 - Tipos de intervenção no património  

Como referido anteriormente, ao longo do tempo foram aparecendo novas teorias 

de como intervir no património devido à evolução e importância deste, assim, é necessária 

a sua proteção, procurando o melhor tipo de intervenção para cada caso de forma a 

valorizar e evitar a destruição do objeto em questão.  

 Desta forma, a ideia principal numa intervenção é pensar no futuro de um  edifício 

sem pôr em causa o passado deste, seja ele qual for.  

 O tipo de intervenção a optar depende das características do existente, do seu 

estado de degradação além do que se pretende atingir com este processo, para não resultar 
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consequências negativas com uma escolha inconsciente, sendo que, para isso é necessário 

um estudo dos vários tipos de intervenção para perceber qual o mais adequado a cada caso, 

de modo a salvaguardar os valores e a singularidade do edifício.  

 Por fim, é de destacar três níveis de ação, a intervenção, a não intervenção e a 

intervenção mínima.  

“Intervenção é toda a mudança ou adaptação, incluindo alterações e ampliações.”  

(ICOMOS, 2011: Documento de Madrid.)   

 “Intervenção mínima: abordagem que permite atingir objectivos funcionais com a 

menor intervenção física.” (CANADA’S HISTORIC PLACES, 2010: 254  [trad.]) 

 “Não-intervenção significa optar por não levar a cabo qualquer actividade que 

possa causar perturbações ou alterações num lugar ou na sua construção.” 

(ICOMOS,1993-2010: New Zealand Charter)

Dentro dos níveis de ação existem vários tipos de ação e serão destacados a 

ampliação e reabilitação visto que o tema da presente dissertação incide sobre estes. 

 A reabilitação surge inicialmente com medidas que visavam apenas a conservação e 

o restauro dos monumentos ignorando as outras tipologias. Actualmente,  esse pensamento 

está ultrapassado pois existe um grande interesse pela conservação do património 

construído que vai além dos monumentos, visto ser possível a reabilitação em edifícios 

habitacionais, industriais e comerciais antigos.  

 Segundo os objetivos do documento de Madrid , conservar o património do século 23

XX tem a mesma importância que o dever de conservar o património significativo de 

épocas anteriores, estando alguns já num estado irrecuperável devido à falta de 

manutenção e outros em perigo de ficar nas mesmas circunstâncias.  O significado cultural 

pode estar associado a dois tipos de valores, aos valores tangíveis, como a localização, 

materialidade e utilidade e aos não tangíveis ligados ao valor histórico, social, espiritual ou 

criativo.  

 Actualmente, presencia-se uma falta de interesse pela conservação deste património 

e isto pode resultar em perdas irreparáveis assim como a privação deste período para as 

próximas gerações. Ao preservar e conservar os edifícios pode entender-se como é que ao 

longo do tempo o Homem adequou o edifício às suas necessidades.  

 No que se refere à sustentabilidade, a reabilitação possibilita a redução do número 

de demolições, consumos de energia na produção e aplicação de produtos e emissão de 

gases poluentes que existem numa construção de raíz, além de que economicamente os 

 ICOMOS -Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, 2011 23
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custos são menores, em licenças, taxas e na quantidade de materiais necessários para a 

obra.  

	 Segundo Pedro Alarcão, em “Construir na ruína” , a reabilitação devolve a um 24

edifício, conjunto urbano ou rural a capacidade de ser utilizado, ou seja, permite que este 

funcione novamente.  

 Reabilitação é então um conceito que envolve várias atividades que visam a 

transformação de um imóvel de modo a conseguir um novo uso ou até o mesmo caso seja 

possível. Permite que o edifício evolua no tempo desde que não ponha em causa a 

integridade deste de forma a descaracterizar a sua história. Isto, aplica-se a qualquer 

material no existente desde estruturas, pavimentos, paredes, caixilharias até coberturas. 

 É necessário ter em consideração que nestas intervenções, quaisquer novos 

materiais ou técnicas devem ser devidamente testados antes da sua aplicação para 

assegurar a sua compatibilidade com o existente. Qualquer reabilitação necessita que haja 

um equilíbrio entre os materiais existentes com os novos respeitando as  exigências de 

conforto e qualidade atuais. 

 Deste modo reabilitar é “[…] modificação de um recurso segundo padrões 

funcionais contemporâneos, envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.” (ICOMOS, 

1983: Appleton Charter) 

“A reabilitação de um edifício consiste na execução das obras necessárias à sua 
recuperação e beneficiação, resolvendo as anomalias construtivas, funcionais, higiénicas e 
de segurança, acumuladas ao longo dos anos, procedendo a uma modernização que 

melhore o seu desempenho até próximo dos actuais níveis de exigência e que podem ainda 
passar por alterações de uso. Estas novas exigências devem todavia ser compatíveis com a 
manutenção dos elementos de valor dos edifícios, sem causar modificações significativas 
para o seu processo histórico.  
O mesmo que regeneração de edifícios.” (TEIXEIRA: 2013: 20)

 Existem variadas razões que levam um edifício a necessitar da reabilitação, cada 

caso tem que ser tratado de forma distinta, uma vez que, cada lugar tem as suas 

características e cada edifício a sua identidade, assim, é necessário uma analise para tomar 

as decisões mais adequadas e eficazes para intervir corretamente.  

 Por fim, a reabilitação foi o tipo de intervenção mais adequado ao caso de estudo, 

tendo em conta o seu estado de degradação, a sua importância a nível sentimental para a 

cidade, o uso e imagem que se pretendia manter e fundamentalmente a necessidade de agir 

perante a ruína. Aliada à reabilitação, para adequar o uso às necessidades actuais, foi 

também preciso haver uma ampliação do edifício para corresponder ao que é exigido para 

um hotel nos dias de hoje.  

 ALARCÃO, Pedro, 2018. Construir na Ruína. Entre a reconstituição e a reabilitação, 1ª edição. Porto. 24
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 A ampliação consiste numa intervenção que pretende o aumento da área de um 

edifício existente não lhe alterando o uso. Apesar de não haver alterações no uso, perante 

uma ampliação por vezes são precisas modificações na estrutura, nas infra-estruturas e 

fachada. É de salientar que o processo de licenciamento implica a apresentação e 

aprovação do projeto de Arquitetura e especialidade necessários além da apresentação dos 

desenhos dos “vermelhos e amarelos” que correspondem ao construído e demolido 

respetivamente e do que é mantido.  

 Os projetos de ampliação têm um elevado grau de dificuldade dado que implica um 

confronto entre as estruturas antigas e as mais actuais, no entanto, são uma oportunidade de 

ligar o passado ao presente.   

“Trata-se de uma intervenção não na substância histórica do património, mas sim de adição 
à mesma. Uma ampliação, independentemente das suas qualidades enquanto obra de 
arquitetura, pode ser benéfica ou prejudicial ao património envolvente, dependendo da 
maneira como se relaciona com este. Daí inserir-se na área de intervenção do património.” 
(J.A, Nº213: 32) 

 Segundo os Cadernos Técnicos , a ampliação de um edifício é uma estratégia para  25

a viabilização económica da reabilitação além de valorizar a imagem urbana, trata-se de 

uma construção nova que normalmente não está enquadrada na reabilitação.  

 A ampliação pode também ser feita em altura, devendo ser alinhada pela cércea da 

envolvente e quando isso acontece, há que ter em atenção o peso da estrutura que se 

propõe para os pisos superiores devendo-se optar por estruturas mais leves como o aço.  

  É importante que o “acrescento” feito se inclua na lógica arquitetónica do local e 

não crie impactos negativos. A ampliação quando ocupa os espaços livres do logradouro 

deve ser tida em consideração que é condicionada por restrições tanto de 

impermeabilização como de limites de ocupação do terreno de implantação.  

“Diz respeito a qualquer obra que aumente a edificabilidade de um edifício (nas áreas de 
implantação ou bruta de construção, na cércea ou no número de pisos acima e abaixo da 
cota de soleira), efectuada por adição à substância histórica existente, marcando a sua 
identidade actual, mas garantindo o equilíbrio e a harmonia do conjunto.” (TEIXEIRA, 
2013:563)

 Em suma, estes tipos de intervenção foram os mais adequados dado ao tipo e estado 

do edifício em estudo, uma vez que, com estes se pretende devolver a imagem e identidade 

deste, melhorar as suas condições adaptando-o à atualidade e fundamentalmente torná-lo 

útil novamente.  

 Cadernos Técnicos - É uma colecção de pequenos livros, dedicada a temas e áreas do âmbito da prática 25

profissional dos arquitectos, que sistematizam de forma clara e objectiva informação que se encontra dispersa 
em diferentes fontes e suportes. (Reabilitação e conservação do património arquitectónico: Nº4, 2016. Ordem 
dos Arquitetos Secção Regional Sul.)
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 Posteriormente, apresentam-se as medidas a tomar antes de intervir e três exemplos 

de intervenção em pousadas que se assemelham ao que é proposto para o caso de estudo, 

apesar de não se encontrarem no estado de degradação deste, as suas características são 

idênticas. Com estes três exemplos de intervenção, pretende-se mostrar como resolver as 

patologias deste tipo de edifícios e entender a metodologia e os critérios aplicados de 

forma a enquadrá-los no caso de estudo.  

2.3 - Antes de intervir  

 Após uma breve análise sobre os tipos de intervenção e ter optado pelos mais 

indicados para o caso de estudo, torna-se imprescindível estabelecer medidas para uma 

correta intervenção de modo a manter os valores do edifício.  

 Ao observar a ruína que vai ser alvo de intervenção, é necessário encarar aquele 

objeto e as suas características como algo único e tentar perceber todas as suas 

características, pois só assim será possível intervir justificando as ações a optar.  

 Uma correta intervenção está associada a uma metodologia e esta deve ser 

constituída por várias fases. Inicialmente, trata-se de uma fase de conhecimento do 

existente que envolve um conjunto de operações a realizar, para compreender a natureza do 

edifício e da sua envolvente assim como, a sua autenticidade histórica e cultural.  

“Conocer y comprender el monumento (su entidad —histórica, material, cultural—, su 
entorno —físico y social—, sus circunstancias actuales de cualquier tipo) es impres- 
cindible para programar la actuación en él.” (NAVARRO,1993-1998:39) 

 Estas operações iniciais englobam pesquisas sobre a história e valores do edifício, 

registos fotográficos, além de, levantamentos dimensionais e construtivos. Desta forma, 

deve-se recolher toda a informação possível sobre o edifício para perceber a sua história e  

quando não sendo possível, essa análise pode ser feita através da própria construção e do 

seu estado atual que permite identificar a época de construção a que pertence e se houve 

alguma evolução na sua forma ao longo do tempo. 

 A análise do estado de conservação é fundamental para avaliar como se encontra a 

estrutura e as instalações, uma vez que estas colocam em risco as pessoas e o próprio 

edifício. Nesta análise torna-se necessário compreender o porquê do edifício se encontrar 

no seu estado atual e avaliar se existem condições de segurança para se poder conhecê-lo, e 

estudá-lo.

“[…] deverá dar-se prioridade às anomalias estruturais e de instalações, pois põem em risco 
pessoas e bens, além de constituírem uma fonte de anomalias graves.” (TEIXEIRA, 
2013:581) 
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 Em suma, para um edifício que é alvo de intervenções arquitetónicas é bastante 

eficaz um estudo exaustivo deste, a análise e o seu diagnóstico, uma vez que só com estas 

fases bem definidas é possível identificar o grau da intervenção para que resulte num 

edifício com todas as condições de conforto que é exigido atualmente. 

 Após este trabalho de pesquisa sobre o objeto de estudo, é escolhido o tipo de 

intervenção e uma vez que o objetivo é manter o programa, segue-se para o projeto de 

intervenção, consequentemente, para a resolução das patologias. Nesta fase propõem-se os 

melhoramentos dos espaços, elementos construtivos e da condição térmica sem retirar 

valores ao hotel conservando o mais significativo. Este processo de intervenção resume-se  

nas seguintes fases: 

1. Conhecimento do existente  
- Registos fotográficos; 
- Evolução histórica; 
- Valores; 
- Levantamentos (dimensional e construtivo);  

2. Definição do estado de conservação 

3. Escolha do tipo e grau de intervenção  

4. Definição do programa  

5. Projeto de intervenção  

6. Intervenção  

7. Manutenção periódica 

 A elaboração do caso de estudo, é estruturada segundo esta metodologia de 

intervenção. De início com o conhecimento do existente, à escala da cidade de Vila Nova 

de Gaia, freguesia de Miramar e por fim, do Hotel Mirassol, que após a avaliação do 

estado de conservação resultou de uma escolha estudada atentamente dos tipos de 

intervenção que eram necessários, a ampliação e a reabilitação.  

 Relativamente ao projeto, é pretendido que este “novo” edifício que nasce de uma 

ruína num terreno ao abandono há vários anos, tenha uma longa vida e sobretudo saudável 

para que não volte a esse estado. Para isso são necessárias manutenções periódicas que 

visam assegurar que todos os elementos construtivos estão a ter um bom funcionamento ou 

se precisam de reparação. Desta forma, deve existir um manual para que em caso de 

dúvidas o utilizador do edifício o possa consultar e saiba como atuar  quando for necessária 

assistência e  este não tenha conhecimentos em arquitetura ou construção para a executar.  
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2.4 - Casos de referência  

 Os casos de referência seguintes foram escolhidos dentro de um domínio que 

envolve apenas a reabilitação e/ou ampliação de empreendimentos turísticos do século XX, 

para assim se aproximarem ao máximo da intervenção do caso de estudo e naturalmente 

com características idênticas desde a localização à estrutura para que possa haver 

comparação com as medidas adoptadas.  

 Perante os conhecimentos adquiridos nos pontos anteriores, com estas três 

diferentes intervenções de referência pretende-se mostrar como foi possível manter a forma 

exterior original enquadrando-a na ampliação que é a parte mais significativa da 

implantação e com um estilo arquitectónico bastante diferente.  

2.4.1 - Pousada de S. Gonçalo, Marão  

“Inaugurou-se depois a Pousada de S. Gonçalo, no Marão, que nasceu ali, não por obra dos 
homens mas porque sim, esfregar da lâmpada de Aladino numa hora de fadiga, ao subir da 
montanha.” ( António Ferro in Discurso do Secretário Nacional da Informação inauguração 
da Pousada de S. Lourenço 15 de Março de 1948) 

 A pousada de São Gonçalo localiza-se na Serra do Marão, a aproximadamente 20 

quilómetros da cidade de Amarante. Projetada pelo arquiteto portuense, Rogério de 

Azevedo, esta foi construída de raiz e faz parte do primeiro grupo de edifícios do programa 

nacional para dotar o país de uma rede de pousadas entre as décadas de 30 e 40. 

 Inaugurada a 29 de Agosto de 1942, com 5 quartos e uma construção de  pedra, esta 

pousada integra-se na sua envolvente natural a 880 metros de altitude e visa servir a 

estrada do Porto para Bragança, entre Amarante e Vila Real. A partir das suas janelas e 

varandas pode-se avistar o profundo vale da Serra do Marão. O lugar onde a pousada se 

insere é conhecido por “Curva da Morte” e segundo o arquiteto, a escolha do local teve em 

consideração dois fatores: a vista que se tem desde aquele ponto e a distância equivalente 

entre Amarante e Vila Real. Além disso, o facto de se localizar a norte da serra e no 

inverno esta ficar coberta com a neve, não permitindo a passagem dos automobilistas, a 

pousada servia como um ponto estratégico para o turista descansar, fazer uma refeição 

quente e esperar pelo dia seguinte quando as condições meteorológicas melhorassem para 

seguir viagem.  

 Desta forma, tal como as outras duas pousadas da mesma época, Serém e Elvas, a 

do Marão, está associada à rede rodoviária nacional, funcionando como ponto de apoio aos 

turistas, em particular nas ligações a Espanha.  

 Para Rogério de Azevedo o ante projeto tem uma disposição compacta com toda a 

construção aproveitada cuidadosamente.  

 Quanto aos materiais, estes são extraídos do próprio local da construção.  
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Fig. 34: Pousada de São Gonçalo - 1961

Fig. 33: Gravura da Pousada de São Gonçalo - 1945

Fig. 32: Plantas da Pousada de São Gonçalo inaugurada em 1942
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 “Serra do Marão tem rochas diversas desde granito vulgar até ao xisto metamórfico preto 
com a dureza do granito dando na lavra, pedras com dimensões suficientes para se 
erguerem algumas paredes em silharia. Estas paredes teriam partes levantadas em alvenaria 
e outras partes em silharia” (PIMENTEL, 2013: 173) 

 Alguns anos mais tarde surge a necessidade de ampliação e para Rogério de 

Azevedo, autor da obra, esta intervenção não pode interferir no existente.  

 “[…] para que na ampliação se não venha a notar qualquer desequilíbrio que oponha o 
novo ao velho procurámos continuar o estilo da antiga Pousada, que não nos foi difícil por 
nos pertencer o seu primeiro projecto, cujo desenvolvimento futuro havíamos então 
previsto, sem nos ser pedido.” (PIMENTEL, 2013: 184/185) 

 Em 1961, houve a primeira ampliação da pousada, passando assim de 5 para cerca 

de 8 quartos. Anos mais tarde a pousada passa a ser propriedade do Grupo Pestana 

Pousadas e sofre mais uma ampliação no ano 2000, onde o número de quartos volta a 

aumentar e houve alterações nas salas e bar. Atualmente, o proprietário é o mesmo da 

empresa “Água do Marão”, o Engenheiro António Pereira, responsável pela ampliação em 

2008, que corresponde a como a pousada se encontra nos dias de hoje (Fig.35). Após esta 

última intervenção, passa a existir uma piscina (Fig.36 e 37) onde anteriormente existia um 

lago, uma esplanada panorâmica com vista para a piscina (Fig.38), zona de SPA, alguns 

ajustes nos quartos e salas, 4 quartos para os funcionários,  além de 10 novos quartos para 

os hóspedes que ainda não estão concluídos, feitos na antiga zona de armazém e de 

funcionários, que segundo uma conversa com a filha do proprietário estes ainda estão em 

estudo devido às ligações com a receção.  

 Apesar de ter havido três ampliações bastantes distanciadas, estas integraram-se de 

forma a não serem notadas como era exigido pelo autor do projeto inicial. Desta forma, 80 

anos depois pode-se encontrar nas áreas comuns e nos quartos: tetos, lambris e pavimentos 

de madeira, decoração típica da época de construção, rebocos em cores quentes (vermelhos 

e alaranjados) e todo o exterior com a mesma materialidade proposta na década de 40. 

 Os proprietários da Pousada de S. Gonçalo sempre se asseguraram da sua 

conservação de modo a evitar intervenções maiores. Como foi referido, apenas foram 

ampliadas algumas partes da pousada, adaptando-a ao que era exigido para continuar com 

as suas funções ao longo destes quase 80 anos. Todas as intervenções tiveram em 

consideração os valores encontrados nesta. 

 No valor histórico, destaca-se a importância na história das pousadas portuguesas e 

no turismo em Portugal, além da continuidade que a pousada teve ao longo do tempo e a 

forma como se adequou às necessidades que eram exigidas para continuar as suas funções 

no decorrer destas oito décadas.  
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Fig. 36: Piscina - 2021 Fig. 37: Acesso à piscina - 2021

Fig. 35: Zona de entrada da Pousada de São Gonçalo 2021

Fig. 38: Esplanada panorâmica - 2021
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 No valor arquitetónico, temos a implantação que apresenta um corpo central curvo 

com dois braços. Antes das intervenções era apenas no corpo central que acontecia a 

pousada, os dois braços serviam de estacionamento e arrumos, só posteriormente com as 

intervenções é que um dos braços passou a ser integrado na parte principal com a 

construção de novos quartos e alterações do local das salas. É de salientar a forma como a 

pousada se insere na sua envolvente natural  e a vista que se pode ter a partir das varandas 

dos quartos (Fig.39), é como se “abraçasse” quem a visita e projetasse para a paisagem. 

Importa também frisar a sua localização visto ser próxima de uma saída de um itinerário 

principal tornando este local acessível e com uma paisagem deslumbrante sobre a Serra do 

Marão. O valor artístico está presente na própria forma do edifício assim como nos arcos 

dos vãos (Fig.40) e toda a decoração do interior da pousada (Fig.41 e 42) que se manteve 

até aos dias de hoje com características da época da sua construção. Quanto ao valor 

material e ao valor construtivo, também estão presentes devido à sua construção em 

alvenaria de pedra característica da época, assim como, os tetos e lambris em madeira 

(Fig.43 e 44) que foram mantidos ao longo dos anos.  

 Já no valor significativo, encontra-se o valor espiritual. O valor espiritual pode-se 

associar ao próprio nome da pousada “Pousada de S. Gonçalo” que utiliza o nome do santo 

da cidade de Amarante, popularmente conhecido por “São Gonçalo de Amarante”, que 

como já foi referido no capítulo anterior era comum a utilização dos nomes dos santos das 

cidades onde se localizavam as pousadas. 

 Em suma, podemos afirmar que esta intervenção segue o modelo que pretendemos 

evidenciar, a ampliação, visto ser a intervenção com mais impacto no caso de estudo, 

embora também envolva a reabilitação que no caso da Pousada do Marão foi substituída 

por um processo de conservação ao longo dos anos. Para concluir, estes “acrescentos” 

feitos à pousada não retiram quaisquer valores e não causam impactos negativos, como 

pretendia Rogério de Azevedo, dá simplesmente uma continuidade ao edifício e adapta-o 

às exigências atuais, integrando-o na construção existente tendo em atenção a 

materialidade. Assim, também no Hotel Mirassol a reabilitação não era suficiente, uma vez 

que, as áreas dos espaços já não respondiam às necessidades atuais e o programa para um 

hotel necessitava de mais espaço resultando assim numa ampliação.   
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Fig. 39: Panorâmica da vista dos quartos - 2021

Fig. 41: Zona de espera - 2021Fig. 40: Entrada - 2021 Fig. 42: Inst. sanitárias - 2021

Fig. 44: Sala de estar - 2021Fig. 43: Corredor - 2021
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2.4.2 - Casa de São Lourenço, Manteigas 

“Estamos no hotel desenhado originalmente pelo arquiteto Rogério de Azevedo, pioneiro 
da arquitetura modernista portuguesa, ao quilómetro 49 da Estrada Nacional 232, a 1 250 
metros de altitude, pendurados sobre a paisagem delineada por 20 mil anos de degelo.” 
(LUÍS, Sara. Casa de São Lourenço, em Manteigas: A casa, a serra e tudo. Visão. 
27/11/2019) 

 A Pousada de São Lourenço, localiza-se na Serra da Estrela a cerca de 14 

quilómetros de Manteigas. Projetada pelo arquiteto Rogério de Azevedo e decorada por 

Maria Keil do Amaral, inaugura em 1948, tendo sido das primeiras Pousadas de Portugal e 

a última das 7 mandadas construir pelo Secretariado de Propaganda Nacional. Estas 

pousadas tinham como objetivo serem pequenos hotéis “que não se parecessem com 

hotéis”, onde os hóspedes sentissem a verdadeira hospitalidade, a beleza da paisagem 

portuguesa e a gastronomia local (Fig.45). 

“[…] na pousada de S.Lourenço, Rogério de Azevedo apura a escala doméstica das suas 
propostas, no sentido do acolhimento dos espaços e da contenção volumétrica do edifício 
[…]”  (LOBO, 2006:49) 

 Este edifício com o dinamismo volumétrico típico das obras do seu arquiteto, é 

caracterizado pela sua construção em pedra, coberturas em telha, alpendres, portadas e 

chaminés (Fig.46 e 47). Nesta construção rústica aplicaram-se materiais extraídos da 

região, nomeadamente a pedra e a madeira. À data da inauguração a pousada era 

constituída por: 3 pisos, salas de estar (Fig.48) , salas de jantar (Fig.49), salas de jogos e 4 

quartos, sendo que 3 destes eram duplos (Fig.50). Esta pousada, a 1200 metros de altitude 

fica debruçada sobre o vale Glaciar do Rio Zêzere, com vistas incríveis  sobre a natureza.  

 Tal como a Pousada do Marão, a Pousada de Manteigas estava associada à rede 

rodoviária nacional, servindo de ponto de apoio, que segundo Susana Lobo, a relação entre 

o litoral e o interior foi complementada com a sua construção.  

 Anos mais tarde, a Pousada de S. Lourenço foi sujeita a ampliações (Fig.51) por 

empresas locais, as quais não tiveram projeto, eram “acrescentos” feitos de forma a 

responder à procura que esta estava a ter e consequentemente à necessidade de um maior 

número de quartos. Em 1950 surge a primeira ampliação de 4  para 7 quartos, em 1956 o 

número de quartos aumenta para 12 e em 1975 é acrescentado um novo corpo ao volume 

do edifício para melhor organização dos espaços. Segundo relato de um funcionário da 

receção da pousada, é depois da última ampliação da década de 70, que esta é entregue ao 

Grupo Pestana mas acaba por fechar as suas portas e ficar sem uso até 2018. Após estar ao 

abandono durante cerca de quatro décadas, a pousada rodeada de uma paisagem 

deslumbrante cativou um casal de Lisboa que passeava pelos trilhos da serra no ano de 

2016, ao observarem aquela pousada decidiram que podiam dar uma nova vida ao local.  
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Fig. 45: Pousada de S. Lourenço - 1945

Fig. 46: Entrada da 
pousada - 1945

Fig. 47: Lateral da pousada - 1945 Fig. 48: Sala de estar - 
1945

Fig. 50: Quarto duplo - 1945Fig. 49: Sala de jantar - 1945

Fig. 51: Fases de intervenção - 2016
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“Os donos da Burel Factory já tinham a Casa das Penhas Douradas, ali perto, bem como a 
fábrica de têxteis da empresa, também a dois passos, mas o abandono da Pousada de São 
Lourenço, em Manteigas — uma das primeiras pousadas de Portugal —, ainda os 
incomodava. Foi então que decidiram pôr nas mãos do atelier de arquitectura Site 
Specific e do gabinete de design P-06 o projecto de renovar e aumentar a capacidade da 
antiga pousada e transformá-la no único hotel de cinco estrelas da região.” (NEVES, Sofia. 
Uma das pousadas mais antigas de Portugal é agora um hotel que se veste de casa. Público. 
18/03/2019) 

 Assim surgiu mais uma intervenção na pousada, desta vez mais abrangente. O 

projeto teve início em 2016 (Fig.52) e a atual Casa de S. Lourenço (Fig.53) inaugurou em 

2018, com os mesmos princípios do projeto original visando clarificar e hierarquizar as 

várias fases de intervenção que o edifício sofreu ao longo dos anos (Fig.54) e dar resposta 

às exigências de um hotel de 5 estrelas como era pretendido.  

 A nova construção em betão à vista , destaca-se pela geometria simples e racional 

que permite a existência de grandes envidraçados e espaços exteriores (Fig.55) em todos os 

quartos e áreas sociais (Fig.56), que servem para recuperar a relação dos hóspedes com a 

paisagem a partir de qualquer espaço do hotel. Nas piscinas o arquiteto faz questão de unir 

o interior ao exterior através de uma passagem pela água e grandes envidraçados que 

permite estar nos dois espaços “ao mesmo tempo” (Fig.57). 

“Largas décadas depois da sua construção, a Pousada de São Lourenço passou a uma casa, 
com o mesmo nome, que não o é verdadeiramente: é um hotel que não se parece com um 
hotel. No interior e no exterior, arranjou-se espaço para dar palco à contemporaneidade da 
equipa de designers portugueses e introduziu-se o conforto de um spa de montanha. « Hoje 
temos edifícios de pedra, os originais, e uma zona que se apresenta mais branca e que 
engloba várias áreas de serviços e zonas que foram crescendo depois da obra original. A 
nova solução tem a ver com elementos em betão que pretendem, acima de tudo, retomar os 
princípios originais do Rogério de Azevedo », explica Paulo Costa.” (NEVES, Sofia. Uma 
das pousadas mais antigas de Portugal é agora um hotel que se veste de casa. Público. 
18/03/2019) 

 Apesar das intervenções não terem seguido a simplicidade pretendida pelo arquiteto 

do projeto inicial, estas marcam a evolução da pousada ao longo do tempo. Nos novos 

espaços é possível encontrar ligação do contemporâneo à história, através da utilização do 

burel e da reutilização dos desenhos e mobiliários originais. Deste modo, apesar de ser uma 

obra contemporânea é possível encontrar o mesmo mobiliário (Fig.58) e decoração (Fig. 

59) de Maria Keil pensadas para a antiga Pousada de S. Lourenço na década de 40.  

“A equipa decidiu seguir as passadas de Maria Keil, uma das mais relevantes designers 
portuguesas do século XX, reutilizando o antigo mobiliário da pousada e introduzindo uma 
visão contemporânea com o mobiliário de Marco Sousa Santos. O arquitecto do Site 
Specific explica que outro dos grandes objectivos da Casa de São Lourenço era valorizar a 
paisagem em redor.” (NEVES, Sofia. Uma das pousadas mais antigas de Portugal é agora 
um hotel que se veste de casa. Público. 18/03/2019) 
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Fig. 53: Casa de S. Lourenço (pousada após a intervenção) -  2018

Fig. 52: Ampliação para a Casa de S. Lourenço 2016-2018

Fig. 55: Varandas -  2018 Fig. 56: Restaurante -  2018Fig. 54: Zona de entrada -  2018

Fig. 58: Receção -  2018 Fig. 59: Gravuras nas portas -  
2018

Fig. 57: Ligação das piscinas -  
2018
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 Esta intervenção não só envolveu a ampliação como a reabilitação, uma vez que, 

após vários anos encerrada a pousada necessitava ter melhores condições e  se adaptar ao 

que era exigido para um hotel de 5 estrelas. Deste modo, o processo incluiu, desde 

limpezas, reabilitação de estruturas (Fig. 60-62), colocação de isolamentos à criação de 

espaços, tais como, piscina exterior (Fig.63) e interior (Fig.64), spa, zonas de lazer (Fig.65) 

além de mais nove quartos. Atualmente o hotel conta com 4 suítes (Fig.66) e 17 quartos 

(Fig.67), todos com o privilégio da vista panorâmica para o Vale Glaciar e para Manteigas 

(Fig.68). Uma particularidade deste projeto é que nenhum quarto é igual e todos têm 

instalações de arte em lã a aconchegar as paredes com poesia bordada (Fig.69) sobre o 

burel. É de notar que o arquiteto preocupou-se em preservar todos os valores da pousada. 

 No valor histórico, uma vez mais destaca-se a importância na história das pousadas 

portuguesas e no turismo em Portugal. 

 Relativamente ao valor arquitetónico, temos a forma do edifício e como este se 

adapta às ampliações feitas ao seu redor tendo sempre maior evidencia pelas suas 

caraterísticas da época. Importa frisar a sua localização e a forma como a pousada se 

“encaixa” na natureza e a vista que se tem a partir de qualquer espaço desta. O valor 

artístico, está principalmente presente na decoração, feita por Maria Keil na década de 40 e 

trazida para os dias de hoje conjugada com a contemporaneidade , além disso, está também 

presente na forma como reabilitaram determinados espaços e mantiveram as suas 

características tal como acontece na sala de jantar que apesar de apresentar traços de 

contemporaneidade traz com um aspecto totalmente diferente a lareira que tinha na antiga 

sala de jantar como elemento decorativo. Quanto ao valor material e ao valor construtivo, 

este foi deixado para trás, uma vez que, a ampliação deste edifício resultou num somatório 

de construções com um sistema construtivo diferente do inicial causando um enorme 

impacto visual à construção inicial, ao contrário do que Rogério de Azevedo pretendia.  

 Já no valor significativo, encontra-se o valor espiritual que está associado ao 

próprio nome da pousada, uma vez que, esta leva o nome de uma capela do século XIV 

(Capela de S.Lourenço) localizada nas proximidades. 

 Em suma, podemos afirmar que esta intervenção não segue o que é pretendido para 

o caso de estudo, no sentido em que não pretendemos que haja um impacto tão grande no 

existente, apesar de ser usado o mesmo tipo de intervenção. Embora não haja certeza do 

estado de conservação da antiga pousada quando os atuais proprietários a encontraram, 

pensa-se que não estava em ruína tal como o Hotel Mirassol, o que facilita no processo de 

reabilitação uma vez que o hotel de Vila Nova de Gaia atualmente tem partes 

irrecuperáveis.  

 Para concluir, esta ampliação feita à pousada apesar de não ser discreta como era 

pretendido, dá-lhe continuidade adaptando-a às imposições atuais conjugando as diferentes 

materialidades tal como acontece na intervenção do Hotel Mirassol onde é utilizada a 

pedra no existente e o reboco nos volumes novos. 
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Fig. 63: Piscina exterior -  2018 Fig. 64: Piscina interior -  2018

Fig. 60: Estrutura de 
madeira no quarto -  2018

Fig. 61: Escadaria 
antiga -  2018

Fig. 62: Sala de estar com estrutura de    
madeira -  2018

Fig. 68: Varandas -  2018 Fig. 69: Bordados nas paredes -  2018

Fig. 66: Suite -  2018 Fig. 67: Quarto -  2018Fig. 65: Lareira -  2018
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2.4.3 - Pousada do Infante, Sagres  

“[…] Jorge Segurado desenvolve o projecto de Sagres dentro de um “português suave” 
algo anacrónico, trabalhando o volume compacto da pousada numa profusão de chaminés 
algarvias, em decorativos contrafortes a marcar os cunhais ou numa extensa arcaria, que 
anima o alçado voltado para o mar. Tudo isto uniformizado, sob a densa cobertura, pelo 
branco da cal e pela marcação de um pequeno embasamento em pedra, que tenta fixar o 
edifício na amplitude do promontório.” (LOBO, 2006:80) 

 A Pousada do Infante (Fig.70), inicialmente designada por Pousada de São Vicente, 

localiza-se em Sagres, no Algarve. Inserida na atual rede Pousadas de Portugal, a Pousada 

do Infante pertence à segunda fase de pousadas construídas pela DGEMN e ao grupo de 

pousadas da  Série Beira Mar (Fig.71). 

 Relacionada com a ideia de explorar os recursos turísticos naturais da costa, a sua 

construção foi determinada no fim dos anos 50 pelo Doutor Oliveira Salazar no âmbito das 

comemorações do V centenário da morte do Infante D. Henrique, num local de grande 

simbolismo ligado aos Descobrimentos Portugueses e ao papel da Escola de Sagres. Esta 

fase de pousadas era caracterizada por reconverter o uso a monumentos históricos 

abandonados e adaptá-los a pousadas, mas no caso Sagres foi uma construção de raiz, 

encomendada ao arquiteto Jorge de Almeida Segurado.  

“Procurando a sua forma entre a mais favorável orientação solar e os panoramas 
paisagísticos em que se inserem […] esquemas de distribuição muito claros, que 
privilegiam as zonas reservadas aos clientes, voltando-as a Nascentes/Sul. 
Em Sagres, Jorge Segurado articula três corpos contínuos com orientações diferentes a 
partir de uma espinha dorsal, o corredor, que separa os espaços de serviço das zonas de 
estar e dos quartos de hóspedes, no piso superior, definindo duas frentes de dialogo com a 
envolvente: a primeira, mais fechada e onde se marcam as entradas, com a estrada de 
acesso à pousada e, a segunda francamente aberta para o exterior através de uma galeria, 
que percorre toda esta frente e se volta para um amplo terraço, ou da varanda contínua, que, 
em cima, complementa e amplia os quartos. 
Solto do edifício principal, e próximo do corpo da cozinha, desenha-se o volume das 
garagens, numa repetição um pouco despropositada do tema dos arcos trabalhado da 
galeria. ” (LOBO, 2006:80-81) 

 Inaugurada em 1960, esta pousada apresenta uma planta poligonal, composta por 

dois edifícios (Fig.72): um com as instalações para os hóspedes, serviços e uma zona para 

o gerente, e um edifício de apoio, com garagem, quartos para os funcionários, além de 

zona de tratamentos de roupas e outros espaços de apoio. A pousada tem dois pisos com 

uma notável horizontalidade. A fachada virada ao mar (Fig.73) desenvolve-se em arcada 

corrida e um terraço destinado à zona de estar e de refeições (Fig.74), para onde se abrem 

as salas principais suportando as varandas dos quartos que são separadas por muro e 

grelhagem caiada tradicional. Na fachada voltada a terra (Fig.75), existe um alpendre com 

contrafortes para aceder ao portal que dá acesso ao interior.  
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Fig.71: Localização e aspeto atual da pousada 

Fig.73: Fachada voltada ao mar - 1963Fig.72: Terreno da pousada nos anos 90

Fig.75: Fachada voltada à terra - 1963Fig.74: Terraço - 2016

Fig.70: Pousada do Infante - 1956
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 É uma construção regionalista, com estrutura em betão que se suaviza com as 

características da arquitetura típica do Algarve através de fachadas caiadas, arcaria de 

aresta chanfrada, chaminés algarvias sobre os telhados rematados em beirais à portuguesa 

(Fig.76), cantarias simples nos vãos e escadarias, contrafortes  de alvenaria caiados com 

capeamento simples de pedra e portadas exteriores de madeira.  

“Longe da filosofia inicial das pousadas, os edifícios ganham agora maior complexidade 
com a extensão dos programas desenvolvidos, quinze quartos em Sagres […] (todos eles 
com casa de banho privativa), propondo em paralelo, novos conceitos de estar, como salas 
de leitura […] ou mesmo espaços destinados exclusivamente a excursionistas.” (LOBO, 
2006:80) 

 Relativamente aos interiores, são racionais, simples e de caráter regional como é 

comum nas pousadas. Empregam-se elementos que retratam o Algarve, embora a 

decoração e o mobiliário tenha como tema central o mar (Fig.77 e 78), o Infante D. 

Henrique e São Vicente. No rés do chão pode-se encontrar, a zona de entrada e o corredor 

que dá acesso a sala de jantar (Fig.79) para os hóspedes e também para visitantes, uma sala 

de jantar independentes para excursões, sala de estar (Fig.80) e uma sala de leitura. No piso 

superior organizam-se os quartos (Fig.81). Quanto ao edifício de apoio, é mais simples, 

apresenta uma planta quadrangular , um piso e as suas fachadas são ritmadas por arcadas.  

 Com o aumento do turismo, surge a necessidade de um maior número de quartos e 

melhores condições. Deste modo, em Julho de 1977 é feito um estudo de remodelação e 

ampliação da Pousada, projeto elaborado pelo arquiteto do projeto inicial e com 

colaboração do filho, José Maria Segurado. Três anos depois, concluída a ampliação, esta 

resultou de um prolongamento do edifício no topo em cerca de 27 metros para poente, do 

qual resultam mais 16 quartos, além do aproveitamento do dormitório dos funcionários do 

primeiro piso do qual foram feitos mais cinco quartos. A cozinha, zonas de estar , 

sanitários, acessos e cave são também ampliadas e é construída uma piscina ao ar livre 

virada ao mar (Fig.82) e um campo de ténis no lado oposto. Nesta intervenção  foi seguida 

a mesma modelação estrutural e características da pré existência.  

 Na década de 90, a pousada foi alvo de uma nova intervenção (Fig.83), desta vez o 

projeto de ampliação ficou somente a cargo do arquiteto José Maria Segurado onde foi 

construída uma nova ala de quartos que em 2003 voltou a ser ampliada (Fig.84). 

Atualmente (Fig.85) a pousada, propriedade das “Pousadas de Portugal” é constituída por 

51 quartos, sendo 36 twins, 1 suite, 11 duplos com vista para o mar e 3 duplos com vista 

para a costa e para o parque, além de parque de estacionamento, jardim, mini-golf, campo 

de tiro, zona de pesca e atividades náuticas, campos de ténis, piscina e mirante.  
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Fig.76: Arcaria - 1963 Fig.77: Busto de um navegador 
- 2016

Fig.78: Quadro das caravelas - 
2016

Fig.80: Sala de estar - 1977Fig.79: Sala de jantar - 2015

Fig.81: Quarto - 1977 Fig.82: Piscina - 2017 Fig.83: Obra de ampliação entre 
2003 e 2004

Fig.84: Ampliação - 2004 Fig.85: Pousada atualmente
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 Tal como aconteceu na Pousada de S. Gonçalo, os proprietários da Pousada do 

Infante sempre se asseguraram da sua conservação de modo a evitar intervenções maiores. 

Como foi referido, foram ampliadas algumas partes da pousada, adaptando-a ao que era 

exigido para continuar com as suas funções ao longo dos anos. Todas as intervenções 

tiveram a preocupação por parte do arquiteto em preservar os valores encontrados nesta.  

 No valor histórico, uma vez mais destaca-se a importância na história das pousadas 

portuguesas e no turismo em Portugal, além da referência que esta pousada faz aos 

navegadores portugueses na decoração.  

 No valor arquitectónico, temos a forma como o edifício se distribui no terreno para 

tirar o melhor partido possível da luz solar, as características da arquitetura da região e 

importa também salientar a localização da pousada e as vistas que esta tem sobre o mar. O 

valor artístico, está principalmente na presença de decoração alusiva aos navegadores 

portugueses e a S.Vicente. Quanto ao valor material e ao valor construtivo é de frisar a 

construção típica algarvia e a utilização de elementos construtivos, tais como arcadas, 

cantarias, contrafortes e chaminés representativa da região. 

 No valor significativo, temos a importância para a população residente, visto que, 

tal como acontece com o Hotel Mirassol em Gaia, esta é a única pousada na vila. Pode-se 

também encontrar o valor espiritual pela referencia a S.Vicente na denominação inicial da 

pousada.  

 Por fim, tal como nas intervenções anteriores, a preocupação principal foi preservar 

a identidade e os valores do edifício, o que tornou esta intervenção uma referência para o 

caso de estudo apesar deste também incluir a ampliação que na maioria das pousadas 

pertencentes à rede de Pousadas de Portugal tiveram preocupações de conservação que os 

proprietários do Hotel Mirassol não tiveram, deixando-o cair na ruína.  
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2.5 - Análise comparativa aos casos de referência 

 Os casos de estudo adotados, retratam as ideias que queremos aplicar no nosso 

objeto de intervenção, tratam-se de intervenções realizadas em edifícios da mesma 

tipologia que necessitaram de ser ampliados e num dos casos também reabilitado. 

 No primeiro caso de referência, temos a Pousada de S.Gonçalo, em Amarante que 

apresenta semelhanças, desde a época de construção e materialidade, à sua forma, uma vez 

que, esta é a mais semelhante ao hotel em estudo. Relativamente à intervenção, não incluiu 

a reabilitação como o Hotel Mirassol, visto que, ao contrário deste, teve um processo de 

manutenção e conservação ao longo dos anos que permitiu que não fosse necessário, sendo 

apenas ampliado para dar melhores condições aos seus hóspedes e adequar a sua função à 

atualidade. Para tal, além de ser aumentado o número de quartos, foram construídas uma 

piscina, esplanada e SPA. Esta ampliação consistiu numa espécie de prolongamento da pré-

existência com o mesmo tipo de materialidade e acompanhar a forma do terreno, tornando 

atualmente este acrescento impercetível, tal como o arquiteto do projeto inicial pretendia 

respeitando assim a sua história.  

 O segundo caso de referência, envolve a reabilitação embora que “abafada” pela 

enorme ampliação a que este foi sujeito para transformar uma pequena casa num hotel 

luxuoso. Trata-se da Casa de S. Lourenço, onde foram reabilitados os pavimentos, paredes, 

estrutura da cobertura, e caixilharias além de terem havido obras nos quartos de forma a 

adaptá-los às necessidades de um hotel atualmente. Visto ser uma pequena casa, havia um 

insuficiente número de quartos e assim surgiu a ampliação, que permitiu construír novos 

volumes em betão que “encaixam” na pré existência que vieram a acrescentar o SPA, áreas 

de estar, de refeição e mais quartos. A imagem que a Casa de S. Lourenço transmite hoje 

em dia, é a junção da história à contemporaneidade, visto que apesar de terem mantido a 

pedra na construção existente, a nova construção introduz o betão à vista o que conjugado 

com a pedra cria um grande contraste.  

 No último caso de referência, a nível de localização é o caso mais semelhante pela 

proximidade à praia e na organização do espaço de forma a tirar melhor partida da vista 

para o mar. A Pousada de Sagres, tal como a do Marão foi tendo obras de manutenção ao 

longo dos anos, tornando apenas necessária a ampliação para adequar a pousada à 

atualidade e dar resposta ao aumento do turismo como foi o caso do Hotel Mirassol. Assim 

foi construído um novo volume com ligação ao existente, o que permitiu não só um maior 

número de quartos como piscinas, jardim, salas de estar e salas de jantar. Após as várias 

intervenções de ampliação utilizando sempre o mesmo tipo de materiais no exterior e 

respeitando a identidade do local é de notar uma continuidade na fachada não criando 

conflito entre a pré-existência e o novo. 

 Assim, conclui-se que apenas a intervenção da Casa de S. Lourenço não segue o 

pretendido para o hotel em estudo visto  que, o pretendido é dar continuidade ao existente. 

83



DE POUSADA A HOTEL:  A REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOTEL MIRASSOL  
_____________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO III - ESTUDO DE CASO: A INTERVENÇÃO NO HOTEL MIRASSOL 
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Fig.86: Hotel Mirassol antes da intervenção - 2020
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3.1 - Plano Diretor Municipal 

	 Relativamente ao Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia, este estabelece 

um conjunto de documentos que devem ser consultados e estudados, que ocupam um papel 

fundamental na gestão territorial, desde a planta de ordenamento, planta de condicionantes 

a regras e orientações para a ocupação ou alteração do uso do solo.  

 A partir da análise destes documentos, permite perceber o terreno da área de 

intervenção e o que este possibilita para melhorar o local, de forma a evoluir.  

 O PDM, clarifica determinados aspetos relativamente ao terreno de implantação do 

Hotel Mirassol. Como se pode verificar na classificação do solo (Fig.87), o hotel situa-se 

numa Área Turística e a área ao redor deste é destinada apenas a tipologia de moradias. A 

nível de acessibilidades (Fig.88) é de notar que o hotel está servido nas proximidades de 

auto-estradas e linha ferroviária o que permite uma maior facilidade de acesso aos 

visitantes. Todo o conjunto urbano é uma área a salvaguardar pelo PDM (Fig.89).  

 De forma a especificar cada um destes pontos com os artigos em vigor no PDM de 

V.N.Gaia (Julho de 2009) , é importante abordar alguns artigos.  26

 Partindo pela análise urbana, na Secção V- Áreas turísticas, Artigo 67º , diz-nos que 

estas correspondem a zonas vocacionadas para a instalação de empreendimentos turísticos. 

As construções nestas área, segundo o Artigo 36º, têm que seguir os alinhamentos 

dominantes do arruamento onde se insere, salvo por outras razões fundamentadas. No 

Artigo 37º diz-nos que estas áreas, em casos legalmente previstos, estão sujeitas a cedência 

de espaço ao município para retificação de arruamentos, passeios ou espaços verdes. Por 

fim, relativamente à ocupação máxima da construção, no Artigo 38º, refere que é de 75% 

da área de implantação salvo exceções, tais como, ampliação de edifícios existentes de 

forma a garantir as condições mínimas para as unidades funcionais pré existentes sem 

prejuízo das normas regulamentares aplicáveis. 

 O Artigo 134º - Áreas complementares, específica que devem ser demolidas as 

construções intrusivas na legibilidade global do espaço e são admitidas novas construções, 

desde se mantenha o coberto vegetal, salvaguardem os alinhamentos e a escala das frentes 

urbanas que conformam o espaço publico e que preserve a imagem formal dos muros 

tradicionais ou vedações a manter.  

 No Artigo 132º , referente a obras com nível de Proteção Estrutural (II), diz-nos 

que, se deve acautelar a manutenção dos elementos de interesse nas  operações urbanísticas 

neles providas.   

 Em suma, estes artigos levam-nos a compreender as possibilidades que o lugar nos 

dá e de como intervir nele. Assim, após esta análise conclui-se que a intervenção no Hotel 

Mirassol é possível uma vez que o pretendido é a sua reabilitação e ampliação mantendo a 

função que este outrora teve.  

 Artigos estudados em anexo 26
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Fig.87: Planta de qualificação do solo

Fig.88: Planta de acessibilidades 

Fig.89: Planta de salvaguardas
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3.2 - Diagnóstico  

 O diagnóstico recai sobre os motivos que levaram o edifício do Hotel Mirassol a 

chegar ao abandono e consequentemente à ruína. As causas naturais foram os principais 

responsáveis pelo estado de degradação do hotel por este estar exposto ao longo dos anos, 

mas os fatores humanos também foram responsáveis por este estado de degradação.  

 Relativamente aos fatores naturais referidos, trata-se das chuvas e ventos fortes a 

que este esteve sujeito durante vários anos, além da exposição solar e da proximidade ao 

mar que causou bastante húmidade para o hotel.  

 Já os fatores humanos que apontamos, são o abandono, a falta de manutenção, o 

uso impróprio do edifício (Fig.90) e o vandalismo (Fig.91). Além dos fatores referidos, o 

desempenho, a segurança e a estrutura também tiveram consequências. Com o passar do 

tempo a estrutura ficou enfraquecida através da humidade, infiltrações e até mesmo pelo 

envelhecimento do construído e não tendo manutenção foi-se degradando até ao colapso 

atual (Fig.92). Associado ao colapso da estrutura, a segurança  e o desempenho do edifício 

foi posto em causa uma vez que não existem condições para este ser utilizado.  

 Analisando por partes, na cobertura observa-se a existência de telhas partidas mas 

principalmente a ausência das mesmas, isto levou ao apodrecimento das estruturas de 

madeira (Fig.93) assim como da cal e do fasquio e posteriormente dos pavimentos devido à 

entrada de humidade, além disso o  excesso de lixo acumulado na cobertura também se 

tornou foi prejudicial.  

 Nas paredes exteriores notam-se várias marcas de humidade e empolamento da 

tinta, resultado do mau estado do embasamento provocando assim humidades vindas do 

solo. Além disso também se encontra vegetação nas fachadas (Fig.94)  resultado da falta de 

manutenção e da húmidade vinda do terreno e das chuvas. Assim percebe-se que a água e a 

proximidade do mar que também causa humidade, foram as maiores causas de deterioração 

afetando tanto os elementos de madeira como as paredes em pedra. Estas patologias 

concedem ao hotel a perda da sua função e das condições de segurança e bem-estar. Nas 

paredes interiores, também é de salientar a húmidade como principal patologia, 

proveniente da ausência de cobertura em alguns pontos do edifício e caixilharias, além da 

causa humana, nomeadamente, o vandalismo nas paredes (Fig.95).  

 As causas da degradação pavimentos uma vez mais debruça-se na humidade 

principalmente a proveniente da falta de telhas em certas zonas da cobertura (Fig.96)  

assim como o próprio desgaste natural do material.  

 Por fim, a maioria dos vãos do piso térreo encontram-se encerrados com alvenaria 

de tijolo (Fig.97) resultando na ausência de vários caixilhos. A humidade não foi a única 

responsável pelo péssimo estado das caixilharias, mas também as condições atmosféricas, 

o envelhecimento natural dos materiais tal como apodrecimento das madeiras, além de atos 

de furto e da presença de musgos e plantas.  
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Fig.90: Uso indevido do hotel Fig.91: Vandalismo na I.S Fig.92: Colapso na estrutura

Fig.93: Apodrecimento da 
estrutura

Fig.94: Humidade e vegetação na fachada 

Fig.96: Interior do edifícioFig.95: Consequências da 
húmidade e do vandalismo 

Fig.97: Vãos encerrados
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3.3 - Estratégia de intervenção  

 É fundamental compreender e conhecer o edifício ou neste caso, a ruína onde se 

pretende intervir para a intervenção ser eficaz e não perturbar a envolvente nem retirar 

valores tanto ao local como ao edifício. A estratégia geral visa não só a preservação do 

existente como maximizar as condições de conforto e salubridade, com intenção de adaptar 

os volumes, materiais, e elementos antigos aos contemporâneos numa perspetiva de 

melhorá-los com o mínimo de intrusão. A pré existência é alterada com o objetivo do hotel 

suprir as necessidades de um hotel dos dias de hoje, melhorando-lhe as condições e 

acrescentando o programa necessário.  

 Manter a autenticidade do hotel foi essencial para conservar o conceito acolhedor e 

familiar que este tinha, para isso, foi imperativo conjugar os materiais antigos aos 

contemporâneos e melhorar as condições de conforto, inserindo isolamento térmico e 

acústico além de tornar os espaços universais para assim  estar preparado para receber todo 

o tipo de hóspedes.  

 A envolvente da zona de intervenção é maioritariamente habitacional, para isso, 

teve-se que se criar um equilíbrio entre os residentes e os turistas para não criar impactos 

negativos. 

 No geral, a intervenção envolve a ampliação do hotel (Fig.98) para cerca do triplo 

do número de quartos iniciais acrescentando-lhe, zonas de lazer, SPA, piscinas interior e 

exterior e bar de apoio a estas. As ações de reabilitação deste empreendimento turístico são 

fundamentalmente a cobertura, estrutura de madeira dos pavimentos e tetos e caixilharias. 

 Relativamente à reabilitação da pré-existência, as fundações de pedra serão 

mantidas uma vez que não apresentam qualquer tipo de problema aparente e como a 

intervenção não envolve o aumento do número do pisos ou a introdução de diferentes 

materiais dos que existiam não irá provocar um aumento do peso para a estrutura pelo que 

então se garante a segurança desta. 

 As paredes exteriores serão alvo de uma correção térmica resolvendo os problemas 

de húmidade propício de edifícios perto do mar e posteriormente revestidas dos dois lados 

a reboco com acabamento em tinta branca de ambos os lados tal como era inicialmente. A 

correção térmica será feita pelo interior de modo a manter a dimensão do edifício.  

 Em relação às paredes interiores poucas foram mantidas pelas fracas condições que 

apresentam. Assim, reabilitou-se a maioria dos quartos e instalações sanitárias para adaptar 

às condições exigidas atualmente e torná-los universais, uma vez que, anteriormente não 

reuniam as condições necessárias para tal. Nas paredes que foram conservadas aplicou-se 

reboco e acabamento em pintura de cor branca nos quartos e revestimento cerâmico nas 

instalações sanitárias, também de tons claros, uma vez que, tanto os quartos como as 

instalações sanitárias pré-existentes são de pequenas dimensões e os tons claros nos 

acabamentos dá a sensação de serem mais amplos.   
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Legenda:  

1 - Zona de receção; 2- Restaurante; 3- Administração e quartos; 4- Ligação entre os volumes e zonas de 
estar; 5- Sala de conferencias e quartos nos pisos superiores; 6- SPA, piscina e quartos nos pisos superiores; 
7- Ginásio, áreas técnicas e quartos nos pisos superiores. 
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 O pavimento do piso superior terá que ser reconstruída visto estar num estado 

irrecuperável e são adicionados isolamentos térmico e acústico e tetos falsos para um 

maior conforto. A laje do piso térreo é reabilitada e é proposto pavimento cerâmico nas 

zonas de cozinha, instalações sanitárias e no restante soalho de madeira com tonalidade 

clara e  sem brilho marcando assim a contemporaneidade, proporcionando um ambiente 

mais aconchegante. Todo este processo acontece depois das lajes serem limpas tratadas 

contra insetos ou outros danos e isoladas térmica e acusticamente.  

 Os acessos verticais não serão mantidos por questões de segurança. No caso das 

escadas principais em estrutura de madeira estão completamente degradadas e as escadas 

de serviço não têm as condições e dimensões de conforto necessárias. Assim, foi 

necessário a construção de uma nova caixa de escadas com proteção contra incêndio e 

elevadores para hóspedes de mobilidade reduzida.  

 Quanto às coberturas, seguem a lógica do projeto inicial, ou seja, telhados com 

duas águas. A aplicação do teto falso facilitou a colocação do isolamento criando assim 

uma zona  tampão que protege das diferentes temperaturas.  

 Por fim, as caixilharias devido ao seu estado irrecuperável foram todas removidas e 

substituídas por caixilharias em alumínio com o sistema de abertura de correr. 

Relembramos que esta opção foi pensada para evitar a corrosão pela sua localização 

exposta ao mar .  

 A ampliação proposta para o hotel foi refletida tendo em consideração o existente e 

o impacto que esta iria causar, desta forma, foram acrescentados quartos e programa que 

anteriormente não existiam e actualmente eram necessários. A principal preocupação era a 

junção da pré-existência ao volume novo (Fig.99) visto que eram sistemas construtivos 

bastante diferentes, assim, optou-se pela construção de um volume mais baixo que servia 

de ligação da pré-existência aos novos volumes e utiliza-se o mesmo revestimento de 

forma a minimizar os impactos visuais. 

 Nos volumes correspondentes à ampliação a dimensão das janelas é maior do que 

as janelas da pré-existência, optam-se por mais entradas de luz para criar espaços bem 

iluminados visto ser um aspeto fundamental na arquitetura contemporânea.  
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Fig.99: Relação do existente com os volumes da ampliação. 
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3.4 - Programa 

 Com esta intervenção, pretende-se que a função se mantenha mas com condições 

que outrora o hotel não possuía. Como se pode ver nas Fig.100-104 foram acrescentados 

novos espaços para que este apresente um projeto mais completo e atualizado aos dias de 

hoje. Assim, a proposta envolve a requalificação do espaço, com espaços adaptados a 

utilizadores de mobilidade condicionada que era uma preocupação que no projeto inicial 

não existia. 

 Nesta intervenção, o programa do Hotel Mirassol passa a ser distribuído por 5 

volumes, sendo que 4 são correspondentes à ampliação e apenas um é pré-existente.  

 No piso térreo do volume existente podemos contar com receção, restaurante, 

jardim interior e 7 quartos. No piso superior encontram-se mais 7 quartos, além da zona de 

administração.  

 O volume que faz a ligação entre a ampliação e o pré existente é destinado não só 

aos espaços de circulação, como também às zonas de estar, leitura e bar com acesso à 

piscina exterior.  

 Por fim, existem 3 volumes semelhantes com três pisos, que correspondem à parte 

mais significativa da intervenção no hotel. No piso térreo estes, incluem espaços técnicos e 

sala de conferências, além de piscina interior, ginásio e SPA, algo que outrora esteve 

projetado para o  Hotel Mirassol mas nunca foi construído. Nos dois pisos superiores 

encontram-se os 56 quartos duplos e 6 Suites familiares, todos privilegiados com 

orientação solar a poente e varanda. Por fim, o hotel passa a contar com 44 lugares de 

estacionamento cobertos que era algo que o hotel carecia.  
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Fig.104: Legenda das cores do programa

Fig.100:  Programa no piso -1 Fig.101:  Programa no R/C

Fig.102:  Programa no 1º piso Fig.103:  Programa no 2º piso
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3.5 - Vermelhos e amarelos 

 Num projeto de arquitetura que envolva demolições, ampliações ou mesmo 

legalizações é necessária a entrega das chamadas cores convencionais que no caso do 

Hotel Mirassol são  as cores correspondentes à demolição e à construção, uma vez que, 

esta intervenção vai incluir a demolição de partes que estão irrecuperáveis, sem condições 

de segurança e  salubridade além da construção de novos volumes melhorando as 

condições de conforto. 

 Assim, neste estudo vai poder-se encontrar em destaque a cor vermelha, que 

corresponde aos construídos que devido à sua dimensão são sem dúvida a parte mais 

significativa do projeto. 

 Além dos vermelhos, existem também os amarelos que dizem respeito às partes que 

são demolidas, que nesta intervenção para o Hotel Mirassol acontecem maioritariamente 

nos interiores deste visando dar melhores condições aos utilizadores, uma vez que, as 

dimensões dos espaços eram inadequadas para a atualidade.  

 Por fim, a cor preta, representa o que se mantém e neste projeto resume-se 

sobretudo a fachadas, além da zona dos quartos, o que torna a cor preta a menos evidente 

ao observar as Fig. 105 a 108 onde estão representadas as intenções (sem escala) para esta 

intervenção utilizando as cores acima mencionadas.  
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Fig.105: Piso -1 Fig.106: Piso térreo

Fig.107: 1º piso Fig.108: 2º piso
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3.6 - Reabilitação e Ampliação do Hotel Mirassol   

	 Ter conhecimento do edifício e compreendê-lo torna-se essencial para o arquiteto 

saber como intervir salvaguardando os seus valores. Deste modo, para o projeto de 

intervenção foi realizada uma recolha de informação do Hotel Mirassol de forma a 

entender qual a sua origem e o seu estado de conservação. Para tal, foram realizadas visitas 

ao local, levantamentos fotográficos, dimensionais e construtivos e avaliação dos valores 

patrimoniais. Após esta pesquisa, concluímos que o hotel teria interesse suficiente  para ser 

o nosso objeto de estudo e a partir daí ser alvo de reabilitação e ampliação.  

 O valor com mais evidência no hotel é a sua localização privilegiada em frente ao 

mar, além deste, destaca-se também a localização próxima da Capela do Senhor da Pedra 

visto ser um marco na cidade gaiense. A zona onde o hotel se insere é maioritariamente 

residencial e devido ao avançado estado de degradação do edifício em estudo torna-se 

desagradável para a vizinhança e principalmente para a paisagem.  

 Apesar do Hotel Mirassol se inserir na época modernista, este é construído com 

bases da arquitetura tradicional, começando pela sua estrutura de madeira e paredes de 

perpianho, caixilharias de madeira, além de tetos trabalhados e outros pormenores 

tradicionalistas.  

 Assim, com o objetivo de unir o passado ao presente, após toda a pesquisa realizada  

e observando que o hotel se encontrava próximo da ruína, pensou-se em reabilitar a sua 

imagem, de forma a dar-lhe uma nova história, uma vez que, dado ao estado de degradação 

poucas partes permitiam a reabilitação. Desta forma, ponderou-se reabilitar a sua imagem 

de primeiro hotel na cidade de Vila Nova de Gaia, com uma arquitetura tradicional idêntica 

à das Pousadas de Portugal. Ao verificar as áreas do hotel e do terreno deste chegou-se à 

conclusão que a ampliação (Fig.109) iria permitir introduzir novos níveis de conforto e 

melhores condições a este novo hotel. 

 A reabilitação de parte do existente tinha como intenção devolver-lhe a identidade 

baseando esta intervenção no sistema construtivo pré-existente (Fig.110) para que 

houvesse uma harmonia nos espaços, mas, por outro lado, com leveza inserir a 

contemporaneidade no seu interior para que houvesse conexão com a proposta de 

ampliação. É essencial ter em consideração a relação entre o antigo e o novo, haver um 

equilíbrio entre os elementos construtivos e revestimentos. 

 Outro ponto importante desta intervenção é introduzir o mesmo programa, não só 

pelo tipo de terreno, que segundo o PDM é destinado a áreas turísticas, mas também pela 

localização e respeitando a sua história de primeiro hotel em Gaia.  

 Assim começamos por intervir no existente, aproveitando alguns espaços interiores. 

Nos quartos pré-existentes tentou-se adaptar às condições atuais incluindo entradas melhor 

dimensionadas, roupeiros e instalações sanitárias com as condições necessárias.  
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Fig.110: Proposta - zona de entrada

Fig.109: Proposta geral
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A zona do restaurante apesar de ser a mesma, foi ampliada para inserir esplanada, cozinha 

e espaços técnicos imprescindíveis que outrora não tinham as condições adequadas. O 

pátio que servia de passagem para a cave é agora introduzido como jardim interior e fonte 

de luz natural para a receção. Além destes espaços todo o logradouro é tratado para criar 

zonas de estar e lazer no exterior tais como piscina e esplanada (Fig.111). 

 Para a reabilitação ser possível é essencial que de inicio se repare a cobertura 

permitindo assim intervir no interior do hotel. Como já referido ao longo da dissertação  

por questões de segurança são demolidas as escadas existentes e construídas novas que 

cumpram as necessidades atuais, são reabilitadas as estruturas de madeira  e pavimentos e 

substituídas as caixilharias por alumínio visto ser um material resistente à humidade. Além 

disto, são colocados tetos falsos, as paredes exteriores são corrigidas térmicamente e as 

interiores são rebocadas com acabamento em pintura branca à excepção das zonas húmidas 

que são revestidas em cerâmico também em tons claros que apesar de dar um aspeto mais 

limpo, as cores claras permitiam dar uma maior profundidade a estes espaços pré existentes 

de pequena dimensão.  

 Relativamente à ampliação, é proposto um “edifício corredor” que faz a ligação 

entre os três novos volumes e o pré-existente (Fig.112). Nos volumes correspondentes à 

ampliação para um melhor conforto térmico é aplicado o sistema ETICS, utilizando bloco 

térmico no exterior pela sua eficácia com o sistema construtivo optado e bloco isoargila 

nas paredes divisórias dos quartos visto isolar acusticamente, a nível de revestimentos para 

conjugar com o existente é utilizado o mesmo que este (Fig.113). As coberturas são 

invertidas, acessíveis mas não transitáveis, o acesso a estas é feito por escada  de bombeiro 

colocada discretamente na fachada. Os pavimentos são isolados acusticamente com lã de 

rocha, em relação aos revestimentos, nos quartos, bar, SPA, circulações, espaços de estar e 

sala de conferências são em soalho de madeira, nas instalações sanitárias e piscina interior 

em cerâmico, por fim na zona do ginásio é proposto um revestimento apropriado para o 

local em borracha.  

 Para melhor comodidade dos hóspedes, foi proposto um estacionamento coberto no 

piso da cave com capacidade para 44 lugares de estacionamento que permitem também 

guardar bicicletas ou outros veículos.  

 No piso térreo ficam as zonas técnicas, piscina interior, ginásio, SPA, bar, sala de 

conferências e espaços de estar. Os quartos situam-se nos dois pisos superiores e são 

voltados a poente, todos possuem grandes envidraçados e varandas (Fig.114) pela 

importância da luz na arquitetura, a nascente ficam as circulações também com bastantes 

envidraçados permitindo sempre o contacto com o exterior. 

 No exterior (Fig.115), entre os volumes são organizados espaços de estar, jardins, 

parque infantil e piscina que era algo que anteriormente o hotel carecia. A piscina foi 

colocada a sul com intenção de tirar melhor partido do clima visto ser uma zona ventosa e 

húmida.  
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Fig.111: Proposta - zona do restaurante e esplanada 

Fig.112: Proposta- edifício de ligação do existente ao novo 

Fig.114: Proposta-Vista varanda do quarto Fig.115: Proposta-Jardim

Fig.113: Proposta- pré existente e novos volumes com o mesmo revestimento (reboco a branco)
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 Em suma, ao longo do tempo o Hotel Mirassol foi perdendo os seus valores 

restando apenas a ruína e a memória do que um dia foi. A falta de manutenção destruiu não 

só o edifício como a sua identidade, havendo espaços irrecuperáveis como consequência. 

Assim na intervenção propôs-se a demolição do que estava irrecuperável ou que não 

proporcionava as condições necessárias, dando oportunidade de criar novos espaços 

mantendo as mesmas intenções adaptadas às exigências da contemporaneidade. Com isto, 

criou-se uma relação entre formas, volumes, materialidade para que o resultado se tornasse 

um todo e não uma soma de volumes que criassem um impacto negativo ao local.  

Por fim, a principal preocupação foi sem dúvida devolver o hotel familiar e acolhedor que 

a população tanto apreciava e sentia falta respeitando a sua história e características.  
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Conclusão 

 Com o término de mais um ciclo de estudo, o Mestrado Integrado, reflete-se uma 

intensa transmissão de conhecimentos que foram adquiridos ao longo destes últimos 5 

anos. Resultado desse conhecimento, surge esta dissertação que exigiu aprofundar certos 

temas e conceitos que influenciaram o caso de estudo e a forma de intervir corretamente 

neste.  

 Sendo esta investigação meramente académica, não deve ser encarada com menos 

seriedade, assim, pretendeu-se procurar formas para devolver a funcionalidade a edifícios 

que se encontrem na mesma situação que o Hotel Mirassol mas fundamentalmente formas 

de evitar chegar à ruína, através de um processo de conservação ao longo da “vida” do 

edifício.  

 A discussão da presente dissertação tem como ponto de partida o turismo em 

Portugal e a origem das pousadas tendo consciência que são as principais causas da origem 

do Hotel Mirassol, visto que, a construção deste acontece numa época característica para 

os empreendimentos turísticos pelo aparecimento das Pousadas de Portugal, as quais 

vieram a influenciar de certo modo o estudo de caso.   

 Num segundo momento, abordam-se alguns teóricos que se tornam importantes 

pela maneira que demonstram as formas de intervir no património arquitectónico sem pôr 

em causa a sua identidade e os seus valores, assim como, estas intervenções foram 

evoluindo até aos dias de hoje mantendo os mesmos princípios. Para os teóricos apenas se 

deve intervir num edifício caso seja necessário, caso contrário, deve-se recorrer a pequenas 

intervenções de manutenção que permitam a continuidade deste ao longo dos tempos. Após 

o estudo dos vários tipos de intervenção, concluí-se que não existe apenas uma solução 

para cada edifício mas um leque de opções que permitem dar uma nova vida ao edifício e 

cabe-nos a nós arquitetos decidir qual a mais adequada através do conhecimento do objeto 

de estudo. Assim, é através da análise que se formula esse conhecimento do objeto e 

apresenta uma metodologia coerente garantindo sempre os seus valores e a sua identidade. 

 A metodologia adoptada deve estar relacionada com o tipo de património a que se 

refere. É essencial haver uma compatibilidade física e química dos materiais para não 

comprometer ações que possam acontecer, com isto, no caso de estudo, recorreu-se a 

reabilitação e ampliação, visando recuperar a sua imagem de primeiro hotel da cidade, 

função, valores e identidade.  

 A intervenção proposta, não é nada mais do que a requalificação do local dotando-o 

de elementos que pela sua necessidade, podem ajudar a criar melhores condições de 

utilização do edifício e ainda dotá-lo de serviços que acompanham as novas necessidades, 

de índole contemporânea. 
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 Como já referido, para dar resposta à questão principal desta dissertação, foi 

essencial um conhecimento do Hotel Mirassol, para chegar à metodologia adequada a este 

tipo de património.  

 Após esta primeira abordagem teórica, procurou-se três casos de intervenção 

realizados neste tipo de património, visando compreender as ações tomadas pelos 

arquitetos destes edifícios e perceber que critérios utilizaram para respeitar a identidade 

destes, uma vez que, esta era a nossa principal preocupação. Assim, com esta análise 

percebemos a história de cada edifício para daí concluir que valores ainda existem após as 

intervenções e com isto, consegue-se ter uma base de referência para intervir no nosso caso 

de estudo. 

 Deste modo, com toda a investigação e comparação entre os três casos de 

referência analisados é através da reabilitação e ampliação que foi possível recuperar a 

imagem, função, identidade e sobretudo o conceito do hotel em estudo.  

 O conceito de reabilitação significa voltar a tornar funcional adaptando um edifício 

ou local à atualidade. Visa recuperar os valores preexistentes, devolvendo-lhe o uso ou 

dando-lhe um novo, sem alterar partes da construção que sejam significativas para o seu 

valor histórico. Assim, dado o estado de conservação do Hotel Mirassol, a intervenção 

envolve mais do que reabilitar o edifício, uma vez que este se encontra num avançado 

estado de degradação, restando apenas a ruína e a memória do que um dia foi. Com isto, 

optou-se pela reabilitação da sua imagem, devolvendo à cidade o seu primeiro hotel, 

respeitando as suas características de arquitetura tradicional, capacitando-o de melhores 

condições de conforto. Para tal, foi necessário recorrer à ampliação que aparece para dar 

resposta às necessidades de um hotel da atualidade.  

 Deve-se realçar que as principais dificuldades sentidas no desenvolvimento desta 

investigação se relacionam com a pesquisa uma vez que existe uma carência de informação 

do hotel pela pouca importância dada a esta temática. Outra dificuldade encontrada no 

desenrolar da dissertação foi encontrar casos de intervenção com semelhanças ao Hotel 

Mirassol, visto que este se insere na época das pousadas tornando assim as intervenções 

muito distintas neste tipo de património dificultando a procura de projetos de referência 

que tenham sido sujeitos simultaneamente à ampliação e reabilitação visto que ao contrario 

do Hotel Mirassol, as Pousadas de Portugal foram sujeitas a ações de conservação que 

evitaram chegar à ruína como aconteceu com o hotel de Vila Nova de Gaia. 

 Com esta intervenção os resultados pretendidos foram recuperar a sua imagem, 

função e valores que se foram perdendo ao longo do tempo. Em suma, a metodologia 

adoptada permite dar uma continuação à história do hotel e devolver-lhe o uso e 

essencialmente a  vida útil que já não tinha há cerca de duas décadas.  
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Artigos estudados do PDM de Vila Nova de Gaia: 
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Fig.116: Maquete de implantação (esc. 1:1000)

Fig.117: Maquete do existente- alçado nascente  (esc. 1.100)
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Fig.118: Maquete do existente- alçado poente (esc. 1:100)

Fig.119:  Maquete do existente- alçado sul (esc. 1:100)
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Fig.121: Maquete construtiva do existente - alçados  (esc.1:20)

Fig.120: Maquete construtiva- interior (esc.1:20)
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Fig.122: Perspetivas da maquete da proposta de intervenção (esc. 1:200)



REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO

O trabalho proposto tem como objetivo

devolver a identidade e valores que

permanecem na memória da população

residente, desta forma a principal questão a

dar resposta é  como fazê-lo de forma a ligar o

passado ao presente/futuro.

A zona de intervenção corresponde ao terreno

onde se encontra a ruína do antigo Hotel

Mirassol em Miramar, Vila Nova de Gaia

próximo da Capela do Senhor da Pedra. Este

hotel encontra-se abandonado há cerca de

duas décadas, um lote com mais de 9370m²

que se tornou num grande vazio

descaracterizado e sem valor no quarteirão.

Para dar resposta à problemática do

abandono e responder à necessidade de

empreendimentos hoteleiros no local, é

proposta a sua reabilitação e ampliação, de

forma a manter o programa definido na

década de 50 dando continuidade

recuperando os valores perdidos ao longo dos

anos, surgindo como uma nova oportunidade

e sobretudo uma transformação.

PORTO

AVEIRO

PORTO

ARCOZELO

PLANTA IMPLANTAÇÃO
ESC 1:500
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1HOTEL MIRASSOL- MIRAMAR,  VILA NOVA DE GAIA

SEM ESCALA

UNIVERSIDADE LUSÍADA DO NORTE - PORTO

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

PROJETO III

CRISTIANA SILVA

27 | MAIO | 2021

Piscina interior

Vista da varanda de um quarto

Entrada para o estacionamento pela Avenida Vasco da Gama Jardim a norte Área da piscina (sul)

Jardim a norte com ligação ao restaurante

Esplanada do restaurante

Entrada principal
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RELAÇÃO DO HOTEL MIRASSOL COM AS POUSADAS EM PORTUGAL

Apesar de se designar como hotel, o Hotel Mirassol foi mandado construír com a condição de ser

semelhante às pousadas. Para se perceber em que época se enquadra as caracteristicas deste, surge

um estudo sobre as pousadas uma vez que o hotel surge quando há a transição do conceito de

"pouzada" e aparentemente tem uma junção das duas fases da história das pousadas portuguesas.

Mais tarde do que no resto da Europa, no século XIX, inicia-se em Portugal o gosto por viajar. Ainda

no século XX a oferta era reduzida, apenas haviam os hoteis termais e os hoteis Palace direcionados

a um público muito específico por serem hoteis de luxo.

Em 1930 surge o interesse pelo mar e pelo ar livre o que leva ao declínio dos Hoteis Palace e

estâncias termais.

Com a preocupação dos hoteis servirem a todos os públicos, desde classe alta a baixa, procurava-se

uma uniformização hoteleira focada na época do progresso.  Cria-se uma rede de estradas com o

objetivo de facilitar as deslocações entre as grandes cidades e os mais importantes circuitos históricos

e artísticos.Inspirado nos paradores espanhóis, aparece o conceito de "hotel modelo" que é pensado

nas pessoas com menos recursos económicos. Este conceito acaba por se suspender até 1939 até

António Ferro se tornar presidente do secretariado de propaganda nacional (SPN).

Com a entrada do Estado Novo, surgem as primeiras pousadas, com um estilo próprio "sentir

português de 1940" aliado à arte popular e ao conforto.

As primeiras pousadas eram semelhantes aos paradores e albergues espanhois e situavam-se em

pontos estratégicos ao longo da rede de estradas para auxiliar aqueles que viajavam para pontos mais

distantes. Quanto à estrutura, baseavam-se num ajuste entre a habitação e o grande hotel ao estilo

"casa portuguêsa", cada pousada com caracteristicas da região.

As primeiras pousadas são da época modernista:

A Norte do país, as pousadas do Marão, Serra da Estrela e Serém do Vouga, com um dinamismo

volumétrico revestido a granito rematados com cobertura em telha, alpendres e portadas. A Sul, as

pousadas de Elvas, Santiago do Cacém e São Brás de Alportel, com volumes puros, cilíndricos ou

prismáticos com beirais, arcadas, pérgulas e azulejo.

Em 1954 nasce uma nova série de pousadas, com um novo conceito que visava a conjugação da

modernidade com o tradicional e a localização deixava de ser um aspecto fundamental.
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6. SANTIAGO DO CACÉM

Habitação
Restauração
Hotel

LEGENDA:

Centro educativo ambiental

1 Piso
2 Piso
3 ou mais pisos

LEGENDA:

LEGENDA:
2m
3m
4m
5m
6m

8m
9m
10m

Club de Golf
Espaços verdes privados
Espaços verdes ao abandono

ALTIMETRÍAS TOPOGRAFIA CHEIOS VERDES VAZIOS PÚBLICOS VAZIOS PRIVADOS

Capela Sr. da Pedra

Rua esplanada da praia

VILA NOVA DE GAIA - ARCOZELO

Vila Nova de Gaia é um município português da área metropolitana do Porto que está localizado na

margem sul da foz do rio Douro. A sua origem remonta provavelmente a um castro celta e  quando

integrada no Império Romano, tomou o nome Cale/Gale. Inicialmente Gaia e Vila Nova eram duas

povoações distintas e só mais tarde é que se formou a cidade Vila Nova de Gaia.

A ligação com o Porto era bastante importante  pela partilha do património comum do Vinho do Porto,

uma vez que as caves se situam em Vila Nova de Gaia, e pelas casas e quintas de férias que as

familias burguesas do Porto tinham em Vila Nova de Gaia.  A cidade Gaiense tem cerca de 168.46km²

e segundo dados obtidos em 2015, mais de 300 mil habitantes.

Constituída por 15 freguesias/uniões de freguesias, Vila Nova de Gaia é conhecida pela sua extensa

faixa costeira, com aproximadamente 17 km de areal e por ser o concelho com mais praias de

bandeira azul. Ao longo da costa, existem vários locais de interesse para além da actividade balnear,

incluindo quase uma dezena classificados como património dos quais se destaca a Capela do Senhor

da Pedra situada na mesma praia que o Hotel Mirassol.

A  Capela do Senhor da Pedra, situada na praia de Miramar, foi construida no século XVII, sobre um

rochedo e  apesar de não haver certezas, acredita-se que a sua construção  pode estar ligada a cultos

pagãos dos povos pré-cristãos, de caráter naturalista cujas divindades eram veneradas em plena

natureza,  tendo mais tarde sido convertida ao cristianismo. Existem também, várias lendas dos

residentes na época que procuravam justificar aquela construção através de sinais que encontravam

nos rochedos entre outros.

Ao que se sabe naquela  época no local existiam apenas terrenos até ao areal e aquela zona era

destinada principalmente às romarias,que ainda nos dias de hoje acontecem e este edifício continua a

trazer inúmeros turistas anualmente. É das principais romarias de Vila Nova de Gaia que se realiza no

mês de Junho. Apesar de estarem na mesma praia e a poucos metros de distância a Capela e o hotel

localizam-se em diferentes freguesias.

O Hotel Mirassol, pertence à freguesia de Arcozelo, localiza-se junto à costa marítima, 10 km a sul da

cidade de V. N. Gaia e 5 km a norte da cidade de Espinho. A freguesia é constituída por várias aldeias

que, com o crescente aumento da população e da construção,  se vão sobrepondo e confundindo, uma

delas é Miramar que é o local onde se insere o Hotel em estudo. Miramar apresenta um clima de tipo

"temperado marítimo" cujos ventos, vindos do oeste, são húmidos e frios. Caracteriza-se por ter uma

praia urbana, com um extenso areal, e condições privilegiadas para os banhistas e praticantes de

desportos náuticos.

As acessibilidades ao hotel são facilitadas uma vez que este fica próximo das ligações ás autoestradas

A29 e A44 que dão ligação ás restantes, além de ficar na Marginal de Vila Nova de Gaia que permite o

facil e agradável acesso de quem vem pelo interior da cidade e próximo da linha de caminhos de ferro.

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC 1:1000

ENQUADRAMENTO GERAL

CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR

EVOLUÇÃO DO LUGAR

PORTO

AVEIRO

PRAIA DE MIRAMAR

ALAMEDA SENHOR DA PEDRA

RUA PROFESSOR  EGAS MONIZ

AVENIDA VASCO DA GAMA

R
U

A 
ES

PL
AN

AD
A 

D
A 

PR
AI

A

CAPELA SR. DA PEDRA

RIO ESPÍRITO SANTO

N

N

N

..\..\..\..\Cristiana\Desktop\5º Ano\Projeto III\Hotel Mirasol \Pousadas\SERPA pouada de SÃO GENS.jpg

..\..\..\..\Cristiana\Desktop\5º Ano\Projeto III\Hotel Mirasol \Pousadas\pousada-sagres-building-04.jpg

..\..\..\..\Cristiana\Desktop\5º Ano\Projeto III\Hotel Mirasol \Pousadas\pousada-convento-de-evora.jpg

N

2HOTEL MIRASSOL- MIRAMAR,  VILA NOVA DE GAIA

SEM ESCALA

UNIVERSIDADE LUSÍADA DO NORTE - PORTO

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

PROJETO III

CRISTIANA SILVA

27 | MAIO | 2021



PATOLOGIAS NÃO ESTRUTURAIS

Vegetação nas fachadas consequencia do abandono;

Descasque do reboco provocado pela humidade;

Empolamento da tinta em alguns pontos da fachada resultado do

mau estado do embazamento provocando assim humidades vindas

do terreno;

Ausência ou mau estado dos vão e caixilharias causado pelo

abandono e vandalismo;

Ausência da guarda da varanda;

PATOLOGIAS ESTRUTURAIS

Colapso total da cobertura provocado pela falta de manutenção e

húmidade;

Colapso total de pavimentos causado pela falta de manutenção e

consequência do colapso da cobertura, permitindo por exemplo a

entrada de chuva, danificando assim os pavimentos através da

húmidade;

Também conhecido por Hotel do Sol, foi mandado construir por

Afonso Teixeira de Almeida, residente na praia de Miramar

motivado pelo aumento do turismo no local. A intenção do

proprietário não era um grande hotel mas algo semelhante a uma

pousada, que pudesse gerir diretamente.

É em 1957 que é inaugurado este Hotel/Pousada com pouco mais

de 20 quartos. Um hotel pequeno mas com grande valor na época

devido a ser o primeiro na cidade e pela sua decoração luxuosa.

Ao longo do anos realizou diversas cerimónias de casamentos,

festas, entre outros. O turismo continuou a crescer e o proprietário

tentou dar resposta às necessidades que aparentemente não foram

bem sucedidas acabando por fechar o hotel.

Na década de 70, com nova gerência, o hotel volta a inaugurar. O

novo proprietário pretendia um projeto de aditamento dividido em

três fases, que iriam transformar um hotel de 24 quartos para 98

através da construção de edificios anexos ao volume principal.

Esta ambição de evoluir para um grande hotel destruiu todas as

caracteristicas de pousada e a sua identidade, o que não foi bem

aceite pelos turistas e residentes, tendo isto resultado numa nova

crise. Anos mais tarde, no final da década de 90 o hotel encerra e

encontra-se abandonado até hoje.

Em 2002 a Câmara Municipal de Gaia dá ordem de demolição, pois

algumas das construções anexas estavam ilegais e então foram

demolidas todas essas construções, mantendo-se até hoje

unicamente o edificio principal.

1945

1946

1969

1970 1980

2ª FASE

HOTEL MIRASSOL EM 1957

2021

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

I.S DOS FUNCIONÁRIOS

LEGENDA:

QUARTO

I.S

ESPAÇOS DE REFEIÇÃO/CONVIVIO

ESPAÇOS TÉCNICOS

CIRCULAÇÕES VERTICAIS

COZINHA

ADMINISTRAÇÃO

QUARTO DOS FUNCIONÁRIOS

Planta da cave

Planta 1ºPiso Planta de cobertura

Alçado Poente Alçado Sul Alçado Nascente

Planta piso térreo

12

3

4

5

6

7

8

9

MAU ESTADO DAS ESTRUTURA DAS ESCADAS PRINCIPAIS

LEGENDA:

COLAPSO DA COBERTURA

COLAPSO TOTAL DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO

VÃO ENCERRADO COM ALVENARIA DE TIJOLO

DESCASQUE DO REBOCO

VEGETAÇÃO NA FACHADA

EMPOLAMENTO DA TINTA

AZULEJO DESCOLADOMAU ESTADO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO

MAU ESTADO DA CAIXILHARIA

AUSÊNCIA DE CAIXILHARIA

AUSÊNCIA DO GUARDA CORPOS

HOTEL MIRASSOL EM 2020
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Alçado Sul e Nascente Alçado Poente Alçado Norte Alçado Norte e Nascente

1- Mau estado do pavimento,
manchas de humidade e
vandalismo.

2- Descasque do reboco e mau
estado das caixilharias.

3- Colapso total das escadas principais, humidade nas paredes,
ausência de caixilharia e vandalismo nas paredes.

4- Mau estado do pavimento. 5- Colapso total da estrutura do
pavimento e cobertura,
vandalismo nas paredes.

6- Degradação da estrutura e  das
caixilharias.

7- Ausência de caixilharias, colapso da estrutura. 8- Mau estado da cobertura,
descasque do reboco e
vandalismo.

9- Colapso da estrutura da cobertura.
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CORTE BB'
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SECÇÃO DA PLANTA R/C (ZONA DOS QUARTOS)
ESC 1:50

QUARTO

I.S

J.01 J.02
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LEGENDA:

1. Fundação em granito

2. Betão

3. Regularização

4. Cerâmico

5. Taco

6. Alcatifa

7. Reboco acabamento em tinta

8. Diantomite e asfalto

9. Perpeanho

10. Fasquio

11. Cal

12. Estrutura em barrotes de madeira 7cm x 21cm

13. Azulejo

14. Tijolo

15. Perna

16. Caibro

17. Ripado

18. Telha

19. Asna

20. Madre

21. Cumeeira

P.01
PISO TÉRREO - TELEFONISTA

BATENTE - UMA FOLHA  (PARA FORA)

MADEIRA

NÃO TEM

216 X 74(CM)

206 X 64 (CM)

J.01
PISO TÉRREO E 1º - I.S

JANELA FIXA

ALUMÍNIO

PINHO PARA PINTAR

PINHO NATURAL

MAPA DE VÃOS

DESIGNAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

FUNCIONAMENTO

FERRAGENS

MATERIAL E ACABAMENTO

SOLEIRA

DIMENSÃO DO VÃO EM TOSCO

DIMENSÃO DA FOLHA

J.02
PISO TÉRREO - QUARTOS

JANELA (GUILHOTINA) DE DUAS FOLHAS

ALUMÍNIO

PINHO PARA PINTAR

PINHO NATURAL

114 X 134 (CM)

124 X 144 (CM)

74X 70 (CM)

84 X 80 (CM)

ALÇADO SUL
ESC 1:200

ALÇADO NASCENTE
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ALÇADO POENTE
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HOTEL MIRASSOL

A área de intervenção localiza-se a norte de Portugal em Vila Nova de Gaia na

freguesia de Arcozelo em Miramar, próximo da icónica Capela do Senhor da Pedra.

A praia de Miramar apresenta um clima de tipo "temperado marítimo" cujo os

ventos, vindos do oeste, são húmidos e frios. Caracteriza-se por ser uma praia

urbana, com um extenso areal e condições priveligiadas para os banhistas e

praticantes de desportos naúticos.

É um grande foco principalmente nos meses de verão mas também para os  turistas

visitarem a  capela no topo de uma rocha.

Apesar de Vila Nova de Gaia ter uma extensa linha de costa existem apenas dois

hoteis distanciados por mais de 15km ao longo desta, Hotel Solverde em S. Félix da

Marinha e Golden Tulip em Lavadores, assim nota-se uma carência de unidades

hoteleiras para servir as praias da cidade.

Ao analisar o Plano Diretor Municipal, verifica-se que o terreno no qual está

implantado o Hotel Mirassol é apenas destinado a áreas turisticas, posto isto,  o

programa escolhido para esta intervenção foi recuperar a sua função de hotel

fazendo a sua reabilitação e ampliação.

Uma das intenções é preservar os valores sejam estes arquitetónicos ou

sentimentais, notando que os valores  do hotel são mais significativos do que

arquitetónicos e sentimentais no seio da população residente por sido o primeiro

hotel na cidade.

Como tal, projetou-se um edifício único constituido por 5 volumes interligados entre

eles permitindo uma melhor circulação. Os volumes correspondentes à ampliação

são implantados atrás do existente criando espaços de convívio entre estes.

Este hotel é composto por 64 quartos todos eles preparados para dois ou três

ocupantes, relativamente a áreas comuns, conta também com bar, restaurante,

áreas de convívio, sala de conferência, piscinas interior e exterior, ginásio e SPA.

Na pré existência mantem-se o local do restaurante, alguns dos quartos, receção e

pátio que agora tem uma função diferente da incial, não servindo só de passagem

para os trabalhadores mas sendo uma entrada de luz para a receção

QUADRO DE VALORES

PROPOSTA DE REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO

HISTÓRICOARTÍSTICO CIENTÍFICOSOCIAL

TIPOLOGIA E
ARTE

MATERIAIS

USO E FUNÇÕES

TÉCNICAS
TRADICIONAIS

ESPAÇO E
ENVOLVENTE

ESPÍRITO DO
LUGAR

SEMELHANTE A
POUSADAS DA
ÉPOCA

SERVIA PARA
LAZER
E CERIMÓNIAS

1º HOTEL DE
V.N.GAIA

CONSTRUÇÃO EM
GRANITO, TIJOLO

E BETÃO

CONSTRUÇÃO EM
GRANITO,

TIJOLO  E BETÃO

PRÓXIMIDADE COM A CAPELA SR. DA
PEDRA
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HOTEL MIRASSOL - MIRAMAR, VILA NOVA DE GAIA

PLANTA DA CAVE

ARRUMOS

ARRUMOS



ARRUMOS

LAVANDARIA
ESPAÇO
TÉCNICO ARRUMOS

SALA PARA
PILATES/YOGA

ARRUMOS
ARRUMOS
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HOTEL MIRASSOL
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CORTE AA'

CORTE BB'

CORTE CC'

CORTE DD'

CORTE EE'

CORTE FF'
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CORTE GG'
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CORTE II'

CORTE JJ'
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10. Reboco

11. Isolamento térmico

12. Pedra

13. Pintura asfaltica

14. Soalho

15. Barrotes de assentamento

16. Caixa de ar

17. Lã de rocha

18. OSB

19. Estrutura do pavimento em madeira

20. Fixação para teto falso

21. Teto falso (placa de gesso)

22. Tijolo

23. Azulejo

24. Argamassa de assentamento

25. Regularização

26. Laje em betão

27. Fundação em pedra

LEGENDA:

10

11

12

13

23

14

22

TECTÓNICA

RELATIVAMENTE À MATERIALIDADE PARA O HOTEL MIRASSOL ESTA TERÁ QUE SER COMPOSTA POR DOIS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DISTINTOS, NA

PRÉ EXISTÊNCIA IRÁ SER OPTADO PELO SISTEMA DE ISOLAMENTO PELO INTERIOR, NOS VOLUMES DA AMPLIAÇÃO DO HOTEL SERÁ COM O SISTEMA

DE ISOLAMENTO PELO EXTERIOR (ETICS).

O SISTEMA CONSTRUTIVO OPTADO PARA  O  PRÉ EXISTENTE TEM COMO OBJETIVO MANTER A FACHADA E NÃO ALTERAR AS DIMENSÕES DO

PROJETO ORIGINAL, ALTERANDO APENAS NO INTERIOR VISANDO A RESOLUÇÃO DAS PATOLOGIAS.

A VANTAGEM DESTE SISTEMA É A RÁPIDA COLOCAÇÃO, APLICA-SE POR COLAGEM OU FIXAÇÃO MECÂNICA.

A NÍVEL DE REVESTIMENTOS EXTERIORES É PRETENDIDO QUE SE MANTENHA O REBOCO E NO VOLUME CURVO A PEDRA À VISTA.

NAS FUNDAÇÕES E PAREDES EXTERIORES MANTEM-SE A PEDRA COMO ELEMENTO ESTRUTURAL, NO PAVIMENTO DO PISO TÉRREO UMA LAJE EM

BETÃO E NO PISO SUPERIOR ESTRUTURA DE MADEIRA.

DESTA FORMA O PAVIMENTO DO PISO TÉRREO É COMPOSTO PELA LAJE DE BETÃO, UMA BETONILHA COMO CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E ISOLADO

COM LÃ DE ROCHA, POR FIM ,  NAS ZONAS HÚMIDAS TERÁ UMA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, A ARGAMASSA  DE ASSENTAMENTO E AZULEJO, AS

RESTANTES ZONAS TERÃO OS BARROTES DE ASSENTAMENTO E O SOALHO.

O  PAVIMENTO DO PRIMEIRO PISO ALÉM DA ESTRUTURA DE MADEIRA É COMPOSTO POR CAMADA OBS COMO BASE DOS BARROTES DE

ASSENTAMENTO DO SOALHO, ISOLADO COM LÃ DE ROCHA E COM UMA CAIXA DE AR ENTRE O ISOLAMENTO E O SOALHO.

AS PAREDES INTERIORES SÃO EM TIJOLO  COM ACABAMENTO EM REBOCO REVESTIDO POR GESSO E EM CERÂMICO  NAS ZONAS HÚMIDAS.

O MATERIAL OPTADO PARA AS CAIXILHARIAS É O ALUMINIO ANODIZADO EM CINZENTO. ESTE MATERIAL TEM COMO PRINCIPAL VANTAGEM A

DURABILIDADE, PELO FACTO DE NÃO SOFRER COM A CORROSÃO OU FERRUGEM, IDEAL PARA ZONAS EXPOSTAS À CHUVA OU HUMIDADE COMO É O

CASO DA ZONA DE IMPLANTAÇÃO.

QUANTO À COBERTURA PRETENDE-SE A RECUPERAÇÃO TOTAL DA MESMA, NAS ASNAS IRÃO EXISTIR UNS PERFIS METÁLICOS QUE VISAM

SUPORTAR O TETO FALSO E O ISOLAMENTO TÉRMICO.
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TECTÓNICA

O SISTEMA ETICS É EFICAZ NO CLIMA PORTUGUÊS ALÉM DE PERMITIR O ACABAMENTO EM REBOCO COMO PRETENDIDO.

É UMA SOLUÇÃO PARA ISOLAR TERMICAMENTE PELO EXTERIOR QUE ADMITE MENORES VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E HUMIDADE DURANTE

AS ÉPOCAS DO ANO ALÉM POSSIBILITAR A EXISTÊNCIA DE GRANDES VÃOS.

A ESTRUTURA DO EDIFÍCIO SERÁ PORTICADA EM BETÃO ARMADO COM VIGAS, PILARES E SAPATAS EM BETÃO.

AS LAJES MACIÇAS DE BETÃO E A ESTRUTURA DA MESMA É COMPOSTA POR UMA MALHA DE AÇO COBERTA COM BETÃO DE ALTA RESISTÊNCIA,

EVITANDO ASSIM AS FISSURAS. O SEU PAVIMENTO É COMPOSTO POR CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ISOLAMENTO E REVESTIMENTOS.

AS PAREDES EXTERIORES SERÃO EM BLOCO TÉRMICO (25) , UMA VEZ QUE É O MATERIAL COM MAIS VANTAGENS PARA ESTE SISTEMA

CONSTRUTÍVO. AS PAREDES INTERIORES QUE DIVIDEM QUARTOS OS ESPAÇOS DE TRABALHO SÃO EM BLOCO DE ARGILA (20)  COM O INTENÇÃO

DE ISOLAR ACUSTICAMENTE, AS OUTRAS SERÃO EM TIJOLO DE 11, POR FIM  COM ACABAMENTO EM REBOCO REVESTIDO POR GESSO E EM

CERÂMICO  NAS ZONAS HÚMIDAS.

O SISTEMA DE COBERTURA É INVERTIDA, POIS PERMITE A FÁCIL MANUTENÇÃO, UMA VEZ QUE  O ISOLAMENTO TÉRMICO É APLICADO SOBRE A

IMPERMEABILIZAÇÃO, ASSIM PROTEGENDO-A DAS AGRESSÕES MECÂNICAS E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, AUMENTANDO A LONGEVIDADE

DO SISTEMA.

O MATERIAL OPTADO PARA AS CAIXILHARIAS É O ALUMINIO ANODIZADO EM CINZENTO. ESTE MATERIAL TEM COMO PRINCIPAL VANTAGEM A

DURABILIDADE, PELO FACTO DE NÃO SOFRER COM A CORROSÃO OU FERRUGEM, IDEAL PARA ZONAS EXPOSTAS À CHUVA OU HUMIDADE COMO

É O CASO DA ZONA DE IMPLANTAÇÃO.

1. Chapa de zinco

2. Reboco

3. Isolamento térmico

4. Betão armado

5. Tela asfaltica

6. Betonilha

7. Manta geotextil

8. Camada de compressão

9. Sistema de fixação do teto falso

10. Teto falso

11. Guarda-corpos em vidro

12. Pingadeira

13. Soleira

14. Pavimento cerâmico

15. Argamassa de

assentamento

16. Soalho

17. Barrotes de assentamento

18. Caixa de ar

19. Lã de rocha

20. Bloco térmico

21. Pintura asfaltica

22. Terra vegetal

23. Manta drenante

24. Cimento Leca

25. Brita fina

26. Brita grossa

27. Pilar de betão armado em vista
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Imagem 3D do interior de um dos volumes da ampliação Imagem 3D do exterior volumes da ampliação




