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FIGURA 71 - FACHADA VOLTADA A POENTE DA INTERVENÇÃO COM VOLUME 

A CONSTRUIR 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/777631/hotel-vincci-porto-jose-carlos-cruz 
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FIGURA 72 - FACHADA VOLTADA A ESTE DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A 

CONSTRUIR 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/777631/hotel-vincci-porto-jose-carlos-cruz 
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FIGURA 73 - PLANTA DO 3º PISO DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A 

CONSTRUIR 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/777631/hotel-vincci-porto-jose-carlos-cruz 
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FIGURA 74 - PLANTA DO 2º PISO DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A 

CONSTRUIR  

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/777631/hotel-vincci-porto-jose-carlos-cruz 

Consultado a 21 de julho de 2021 

FIGURA 75 - PLANTA DO R/CHÃO DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A 

CONSTRUIR  

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/777631/hotel-vincci-porto-jose-carlos-cruz 
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FIGURA 76 - PLANTA DO PISO DA CAVE DA INTERVENÇÃO 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/777631/hotel-vincci-porto-jose-carlos-cruz 
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FIGURA 77 - FACHADA PRINCIPAL DO HOTEL VINCCI PORTO, 2019 

Fonte: https://www.logitravel.pt/hoteis/portugal/porto/vincci-porto--hotel-1878949 
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FIGURA 78 - FACHADA DO GAVETO E FACHADA PRINCIPAL DO HOTEL VINCCI 

PORTO, 2021 

Fonte: Autoria da aluna 
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FIGURA 79 - FACHADA PRINCIPAL DA TIPOGRAFIA “GRÁFICOS REUNIDOS”, 

2014 

Fonte: http://ocovildovinil.pt/take-your-time-caroline.html 
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FIGURA 80 - VISTA AÉREA DA TIPOGRAFIA 

Fonte: Imagem retirada do programa Google Earth Pro 
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FIGURA 81 - PLANTA DE ORDENAMENTO DA ÁREA DA TIPOGRAFIA 

Fonte: https://pdm.cm-porto.pt/documentacao/ 
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FIGURA 82 - IMAGEM DO PISO TÉRREO DA TIPOGRAFIA, 2018 

Fonte: https://www.archdaily.com/965521/tipografia-do-conto-hotel-pedra-liquida 
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FIGURA 83 - IMAGEM DO ELEVADOR PARA O TRANSPORTE DE LIVROS DA 

TIPOGRAFIA, 2018 

Fonte: https://www.archdaily.com/965521/tipografia-do-conto-hotel-pedra-liquida 
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FIGURA 84 - IMAGEM DA FACHADA PRINCIPAL APÓS INTERVENÇÃO, 2021 

Fonte: Autoria da aluna 
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FIGURA 87 - PLANTA DO 2º PISO DA INTERVENÇÃO 

Fonte: https://pedraliquida.com/208.2-Tipografia%20do%20Conto 

Consultado a 28 de julho de 2021 

FIGURA 88 - CORTE LONGITUDINAL DO HOTEL 

Fonte: https://pedraliquida.com/208.2-Tipografia%20do%20Conto 

Consultado a 28 de julho de 2021 
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Fonte: Autoria da aluna 
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RESUMO 

A presente dissertação incide na exploração das formas de intervenção no Centro Emissor 

de Miramar, cujo edifício se insere no património industrial uma vez que se trata de uma 

instalação com maquinarias e dispositivos para a produção e transmissão de som utilizada 

para a radiodifusão sonora. 

Situado na freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia, foi construído na década 

de 50, com características do Estilo Português Suave. Este Centro Emissor serviu para 

colmatar a necessidade de um emissor de ondas médias de potência superior a 50 KW para 

que os ouvintes recebessem os programas em boas condições.  

O património industrial está constantemente em risco de abandono devido à obsolescência 

que surge devido à evolução tecnológica, como foi o caso do edifício em questão que, em 

2010, seguindo a tendência dos grandes operadores europeus, deixou de usar a 

radiotransmissão, levando assim à obsolescência desta tecnologia e, por conseguinte, o 

Centro Emissor de Miramar ficou ao abandono e como tal é necessário encontrar novas 

funções para manter o património industrial. 

A dissertação apresentada pretende dar resposta a uma questão central: “Como alterar a 

função de um edifício obsoleto através de uma ação de reconversão?” 

O estudo para o desenvolvimento da dissertação passará pela análise de teorias sobre 

património industrial, reconversão, entre outras, tendo como base as cartas patrimoniais e 

autores de referência como Helena Barranha, Deolinda Folgado, Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, para ajudar a perceber quais os critérios necessários para um edifício ser 

considerado património industrial. Como suporte desta temática são apresentados alguns 

casos de referência onde se pode analisar a metodologia utilizada na reconversão de 

edifícios tendo em conta as particularidades de cada um deles. 

Depois desta análise, será apresentada a proposta de intervenção para o antigo Centro 

Emissor. A proposta baseia-se na reconversão do Centro Emissor de rádio num novo hotel 

para a beira-mar, mantendo a sua estrutura inicial, valorizando o local onde se encontra e 

preservando os valores que o edifício possui. 

Palavras-chave: Reconversão; Património; Indústria cultural; Preservação. 
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ABSTRACT 

This dissertation focuses on the exploration of forms of intervention in the Centro Emisor 

de Miramar, whose building is part of the industrial heritage since it is an installation with 

machinery and devices for the production and transmission of sound used for radio 

broadcasting. 

Located in the parish of Arcozelo, municipality of Vila Nova de Gaia, it was built in the 

50's, with characteristics of the Portuguese Suave Style. This Broadcasting Center served 

to fill the need for a medium wave emitter with power above 50 KW so that listeners could 

receive the programs in good condition. 

The industrial heritage is constantly at risk of abandonment due to obsolescence that arises 

due to technological evolution, as was the case with the building in question which, in 

2010, following the trend of large European operators, stopped using radio transmission, 

thus leading to obsolescence This technology and, therefore, the Emisor Center of Miramar 

was abandoned and as such it is necessary to find new functions to maintain the industrial 

heritage. 

The presented dissertation intends to answer a central question: "How to change the 

function of an obsolete building through a conversion action?" 

The study for the development of the dissertation will go through the analysis of theories 

on industrial heritage, reconversion, among others, based on heritage maps and reference 

authors such as Helena Barranha, Deolinda Folgado, Theodor Adorno and Max 

Horkheimer, to help understand which are the necessary criteria for a building to be 

considered industrial heritage. In support of this theme, some reference cases are presented 

where the methodology used in the conversion of buildings can be analyzed, taking into 

account the particularities of each one of them. 

After this analysis, the intervention proposal for the former Issuing Center will be 

presented. The proposal is based on the conversion of the Radio Broadcasting Center into a 

new hotel for the seaside, maintaining its original structure, enhancing the place where it is 

located and preserving the values that the building has. 

Keywords: Reconversion; Patrimony; Cultural industry; Preservation. 
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INTRODUÇÃO 

A temática escolhida para a presente dissertação, bem como o edifício nela abordado, 

centram-se numa perspectiva de reconverter edifícios que, por fatores como a evolução 

tecnológica, tornaram-se obsoletos e por consequência foram deixados ao abandono. 

A escolha do tema sobre a reconversão do Centro Emissor de Miramar despertou interesse 

visto se tratar de um edifício que, apesar de se encontrar ao abandono há alguns anos, a 

qualidade dos materiais utilizados fez com que a sua estrutura se mantivesse estável, 

permitindo assim a sua reconversão sem comprometer a estrutura existente, o que se torna 

desafiante. 

Assim, é necessário perceber o método mais conveniente para se intervir no edifício tendo 

em conta a sua estrutura, o espaço e envolvente. Deste modo, a questão de investigação 

passa por compreender as necessidades da edificação e do espaço a ela envolvente, 

podendo assim perceber a melhor forma de intervir sem destruir. 

Pretende-se com esta investigação, em primeiro lugar, perceber a história que acompanha 

este edifício, assim como alguns conceitos acerca da indústria cultural, onde se insere o 

Centro Emissor de Miramar, bem como teorias de reabilitação e reconversão no património 

industrial, conceitos esses sustentados por teóricos, de modo a adquirir ferramentas para o 

desenvolvimento do trabalho. Em seguida, fundamentar através de casos de referência, 

retirando aspetos importantes que possam ser utilizados no caso de estudo, como conceitos 

base, metodologia e as ações adotadas na reconversão de edifícios. 

Para que se consiga chegar a um conhecimento profundo sobre o assunto é necessário uma 

metodologia bem definida, de modo a garantir que todos os assuntos importantes para o 

desenvolvimento do trabalho serão discutidos. Logo, a metodologia que irá ser utilizada 

toma como fonte primária o próprio edifício e são estudadas as teorias de intervenção no 

património, desde a fase de conhecimento à fase de projeto, consoante se vai 
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desenvolvendo as várias etapas que constituem o projeto de intervenção que passa então 

pela reconversão do Centro Emissor de Miramar. 

A dissertação apresentada encontra-se dividida em quatro capítulos: 

No primeiro capítulo serão abordados alguns tópicos importantes para contextualizar, 

partindo assim do geral para o particular, ou seja, dar a conhecer a origem da rádio. 

Perceber a forma como a rádio apareceu em Portugal e as influências por trás desta. Em 

seguida, serão citados alguns teóricos assim como os seus pontos de vista sobre alguns 

conceitos inerentes ao objeto estudado. Assim, depois de assimilada informação sobre a 

rádio em geral, partindo, como já referido, do geral para o particular, proceder-se-á ao 

conhecimento do edifício em estudo, ou seja, será apresentado o diagnóstico realizado ao 

Centro Emissor, desde a envolvente até ao estado de conservação. 

No segundo capítulo, de modo a perceber o que se poderá fazer e quais as ações a adotar 

na intervenção do caso de estudo, são apresentadas teorias, sustentadas com base em 

autores de referência, sobre reabilitação e reconversão no património industrial. Ainda 

neste capitulo será apresentada a inspeção e diagnóstico (caracterização) dos casos de 

referência, os quais comprovam, através da metodologia geral de intervenção no 

património industrial, que esta intervenção pode ser realizada. 

No terceiro e último capítulo conclui-se qual a melhor forma de intervir no edifício após a 

investigação, análise e conhecimento adquirido anteriormente. Com isto, é possível então 

perceber qual a metodologia a utilizar para ser possível a concretização do projeto e dar 

resposta assim à questão de investigação. 
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CAPÍTULO I - O CENTRO EMISSOR DE MIRAMAR COMO 

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 
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1.1. - Origem da Rádio Clube Portugês 

As primeiras experiências de rádio em Portugal, apesar de pouco desenvolvidas, foram em 

1914, tendo como pioneiro Fernando Gardelho Medeiros através da criação da Rádio 

Hertz, em Lisboa. Esta estação de rádio foi interrompida algum tempo depois e ressurgiu 

em 1929, emitindo durante aproximadamente um ano. 

A Rádio Clube Português (fig.1) surgiu na década de 30, sendo o Capitão Jorge Botelho 

Moniz o seu mentor com a colaboração de Alberto Lima Basto, tendo obtido rapidamente 

uma grande dimensão radiofónica em Portugal. 

Criada em fevereiro de 1931, começou a emitir, apenas, em novembro e no final dos anos 

30 esta estação de rádio já era uma das três principais, juntamente com a Emissora 

Nacional e a Rádio Renascença. 

O RCP foi sediado na Parede, em Cascais, no ano de 1925, numa pequena emissora 

conhecida por "estação oficial do Estado Livre da Parede e da Galiza”, mais tarde obteve a 

designação de CT1DY - Rádio Parede e também CT1 GL – Rádio Clube da Costa do Sol 

(fig.2). 

Em 1935, devido a um incêndio, a Rádio Clube Português viu a sua sede destruída quase 

na totalidade, bem como grande parte dos equipamentos, no entanto voltou a ser reerguida 

nesse mesmo ano, através da ajuda prestada por outras estações emissoras. Esta estação 

emissora trouxe muitas inovações na rádio portuguesa e teve um papel importante na 

revolução de 25 de abril. 

No ano seguinte, devido à sua importância no acompanhamento da Guerra Civil 

Espanhola , a RCP viu novamente a sua sede ser destruída, desta vez devido a uma bomba. 1

Já depois de reconstruídas as instalações da rádio, nesse mesmo ano, tiveram autorização 

para emitirem publicidade. 

Atualmente, este edifício que fora tão importante para a Rádio Clube Português é agora 

utilizado pelo Clube Nacional de Ginástica. 

 A Guerra Civil Espanhola foi um período conflituoso entre fascistas, nacionalistas e comunistas que durou 1

entre 1936 e 1939 sucedendo-se a Segunda Guerra Mundial.
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FIG.4- CENTRO EMISSOR DE ONDAS CURTAS DE S. GABRIEL DE PEGÕES, MONTIJO, 1972

FIG.3- ANTIGO MUSEU DA RÁDIO EM LISBOA, 2020
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Em 2020, a Câmara Municipal de Cascais propôs a instalação de um novo museu e, “o 

local que foi identificado inicialmente era as instalações do antigo Rádio Clube Português, 

que funcionou na Parede e que é uma referência nacional e local” afirmou Carlos Carreira, 

presidente da Câmara Municipal de Cascais, mas não chegaram a acordo com o Clube de 

Ginástica. 

No ano de 1932, a partir dos estúdios em Barcarena, começaram as primeiras emissões 

experimentais em Onda Média. Três anos mais tarde, em 1935, aqueles que foram uns dos 

primeiros estúdios da Rádio em Barcarena, foram transferidos para a Rua do Quelhas, em 

Lisboa, criando assim uma alteração no percurso da estação. Esta escolha deveu-se ao 

facto de Lisboa ser o centro de negócios do país na altura e Parede estava a ter um aumento 

urbano o que ameaçava a qualidade das emissões. 

Este edifício passou a Museu da Rádio (fig.3) em 1992 e em 2007 o edifício ficou sem uso 

pois o museu foi transferido para as novas instalações da RTP. Ao abandono, em 2016 o 

antigo museu foi reabilitado e tornou-se num edifício habitacional. 

As ondas curtas, assumiram a partir de 1937, um papel importante para as emissoras, uma 

vez que se propagam até grandes distâncias conseguia-se assim comunicar com aviões, 

embarcações, entre outros meios, permitindo assim o acesso às comunidades emigrantes, 

bem como aos pescadores da frota de bacalhoeiros. 

Deste modo, em 1951 foi projetado pelo Arquiteto Francisco dos Santos e inaugurado em 

1954, o Centro Emissor de Ondas Curtas de S. Gabriel de Pegões (fig.4), no Montijo. Este 

Centro Emissor transmitia programas de rádio para o estrangeiro, servindo assim a Europa 

Central, África, África Ocidental e Brasil, América do Norte, Médio Oriente e Índia, além 

da Venezuela. A Rádio Difusão Portuguesa (RDP) também utilizava o centro emissor da 

Deutsche Welle em Sines, para reforçar a receção da rádio na Europa Central. 
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FIG.6- IGREJA DO BAIRRO DE S. GABRIEL DE PEGÕES, 2018

FIG.5- EDIFÍCIO E LAGO COM BRASÃO DO BAIRRO DE S. GABRIEL DE PEGÕES, 2018
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O Centro Emissor de Pegões (fig.5) encontra-se num complexo com 90 mil metros 

quadrados, composto não só pelo centro emissor mas também por outros edifícios, assim 

como vinte e duas habituações onde residiam os funcionários e a respetiva família, uma 

escola, uma cantina, uma igreja (fig.6) e um parque infantil. Continha também um bar, um 

palco, um mini-mercado, uma pequena sala de jogos de tabuleiro e uma biblioteca.  

O “bairro” de S. Gabriel de Pegões encontra-se desabitado desde o 25 de Abril. Já o CEOC 

foi deixado ao abandono em 2011 devido à obsoloscência da tecnologia utilizada, uma vez 

que a RDP afirmou que os ouvintes servidos por este tipo de plataforma de distribuição 

estava a diminuir. O complexo é propriedade do Estado Português, apesar de já ter sido 

discutida a sua venda bem como a sua reabilitação, até aos dias de hoje tal não aconteceu, 

encontrado-se assim em estado de degradação. 

A Rádio Clube Português, durante os anos dos seu funcionamento, teve três fases que 

marcaram a sua existência e fizeram com que se tornasse numa rádio de referência 

distinguindo-se assim das outras emissoras amadoras.  

Numa primeira fase, o surgimento de uma nova estética radiofónica que englobou a música 

popular, introduziu as crianças no público-alvo através de programas infantis, o sentimento 

religioso e ainda palestras sobre música clássica. Depois, a propaganda do regime do 

Estado Novo , através de programas de rádio, a chegada às colónias portuguesas e ainda o 2

posicionamento na Guerra Civil Espanhola. Por fim, a afirmação quanto a posição da RCP 

sobre a independência das novas estações de rádio perante o Estado. 

No entanto, devido ao avanço da tecnologia e esse avanço ter impactos económicos 

significativos na atividade da rádio, a estação encerrou no dia 12 de Julho de 2010. 

Assim, reconhece-se que a Rádio em Portugal não serviu apenas como meio de 

comunicação para dar conhecimento dos acontecimentos, mas também teve um papel 

influenciador nesses acontecimentos, muitas vezes através da sua posição quanto aos 

mesmos, tornado-se assim, bem mais do que um lugar de memória, um ator histórico-

social. 

 O Estado Novo foi um regime político que vigorou em Portugal entre 1933 e 1974, tendo o seu fim com a 2

Revolução de 25 de abril de 1974.
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FIG.7 - PALÁCIO DAS COMUNICAÇÕES, LISBOA, 1956

FIG.8- CENTRO EMISSOR DE MIRAMAR, VILA NOVA DE GAIA, 2021



A RECONVERSÃO DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL                                                                                                         

1.1.1. - Influência do Estado Novo 

O Estado Novo, regime político que vigorou em Portugal desde 1933 até à Revolução de 

1974, apoiava-se na censura, na propaganda, na Igreja Católica e em algumas 

organizações. Deste modo, devido à necessidade de propaganda, a Rádio foi fortemente 

influenciada pelo Estado Novo, não só a nível da programação que imitiam, mas também a 

nível arquitetónico.  3

Na arquitetura, o Estado Novo trouxe várias mudanças com o que ficou conhecido por 

“estilo português suave”. Este estilo introduziu técnicas novas e modernistas como o uso 

do betão nas estruturas e do sistema estrutural laje-pilar-viga. Não esquecendo que o 

regime politico presente nesta época era muito conservador e por isso estavam presentes 

também elementos ornamentais da arquitetura tradicional dos séculos XVII e XVIII. Eram 

utilizados elementos decorativos como a pedra rústica, os telhados de águas inclinadas com 

telha vermelha, beirais e cornijas. A estética linear e a volumetria estão presentes neste 

estilo, assim como o frequente uso de arcos e torres com coruchéus. O Palácio das 

Comunicações (fig.7), com projeto de 1942 do arquiteto Adelino Nunes é um exemplo do 

estilo português suave, bem como o Centro Emissor de Miramar (fig.8), estilo este que 

dominava as construções oficiais do Estado. 

A arquitetura do Estado Novo tinha que dizer “um sim ao modernismo português; um não 

ao modernismo implantado sem assimilação” (Colaço, 1939: 21), estando assim “dentro da 

nossa época, mas, simultaneamente, dentro da nossa raça e do nosso clima” (Entrevistas, 

2003: 134), sendo assim “uma nova arquitectura que, sem desdenhar as lições do passado e 

o carácter próprio do povo português, vai procurando uma expressão própria, que seja, ao 

mesmo tempo, da nossa época e da nossa nacionalidade” (Portugal, 1956: 114). 

Por outro lado, a influência do Estado Novo na Rádio deveu-se ao facto de António Ferro, 

chefe do Secretariado da Propaganda Nacional, ter sugerido a formação de um organismo 

onde pudesse fazer propaganda das ações do regime e assim, Oliveira Salazar, recorreu à 

imprensa bem como às emissoras de rádio, onde entra a Rádio Clube Português. 

 A preocupação do Estado com a Rádio começou em 1930, ainda durante a Ditadura Nacional (1926-1933).3
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O Estado Novo, logo após a aceitação da Constituição em 1933, criou a Emissora 

Nacional. As emissões começaram a ser transmitidas regularmente dois anos depois onde 

eram emitidas palestras políticas, uma vez que a emissora estava ao serviço do regime, mas 

também programas musicais  

António Ferro tornou-se dirigente da Emissora Nacional e, para Ferro, esta emissora teria 

que se preocupar com o futuro e com a nação e não com o gosto do público. No discurso 

da sua tomada de posse seguiu a tendência da política do Estado Novo: 

“Há radiouvintes que gostam de ouvir o fado de manhã até à noite? Outros que só gostam 

de palestras humorísticas, maliciosas? Alguns que detestam a boa música de concerto? 

Outros ainda que alcunham a Emissora de maçadora quando se lhes fala da pátria? Há 

também aqueles que desejariam que lhes instalassem em casa, com bar e tudo, um dancing 

permanente? Existem também alguns para quem a Emissora é apenas um campo sonoro 

de futebol? Há, finalmente, os que ainda se arrepiam quando ouvem falar de Estado 

Novo? Outros que odeiam a poesia e a cultura? Mas que consideração nos pode merecer 

este público? Não foi para o combater ou para o converter que se fez precisamente a 

revolução?” (Ferro, 1950: 17-18) 

A Rádio Clube Português destacou-se, entre 1934 e 1936, pelo apoio do poder político do 

regime do Estado Novo e da imprensa - como O Jornal do Comércio e das Colónias -, a 

programação popular e patriótica e o esforço para recuperar a publicidade nas emissoras 

privadas, uma medida tomada pelo Estado Novo que afetou as emissoras tendo sido 

proibida a publicidade radiofónica, justificando que esta contribuía para a “especulação 

comercial”, tendo conseguido trazer de volta a publicidade à rádio. Assim, tudo isto fez 

com que a RCP se torna-se numa emissora de referência em Portugal. 

Em 1974, o primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas que viria a pôr fim 

ao Estado Novo foi transmitido pela Rádio Clube Português no dia 25 de Abril, dia da 

“Revolução dos Cravos”. 
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1.2. - Indústria cultural 

O conceito de Indústria Cultural foi apresentado pelos teóricos alemães da Escola de 

Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, através do livro Dialética do 

Esclarecimento em 1944, época em que os regimes totalitários se estavam a consolidar. 

Este conceito apareceu, sobretudo, devido ao avanço tecnológico dos meios de 

comunicação, ou seja, com o aparecimento das transmissões de rádio para entreter a 

população e mais tarde o cinema, conseguindo assim, através da cultura, controlar as 

ideologias da maioria. 

Após isso, o conceito foi estudado por outros autores o que levou a opiniões e, por 

conseguinte, definições diferentes uma vez que este conceito é vasto e diverso. 

“(…) recursos para produzir bens e serviços com significado social e cultural, como sejam 

as artes performativas e visuais, o património cultural, o artesanato e a joalharia, o 

cinema, a fotografia, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software educacional e de 

entretenimento (assinaladamente vídeo jogos) e outro software e serviços de informática, 

os novos Média, a arquitetura, o Design, a moda e a publicidade.” 

Direção-Geral das Atividades Económicas 

Para Ramón Zallo, economista e professor de comunicação, a indústria cultural está 

fortemente ligada à economia dos países, pois o “conjunto de ramos, segmentos e 

actividades auxiliares industriais e distribuidoras de mercadorias com conteúdos 

simbólicos, concebidas por um trabalho criativo, organizadas por um capital que se 

valoriza e destinadas finalmente aos mercados de consumo, com uma função de 

reprodução ideológica e social.” (Zallo, 1988: 26) 

Maria de Lurdes Lima dos Santos, socióloga e investigadora, tem uma opinião coerente 

com Ramón Zallo, no que respeita as indústrias culturais e a economia, “(…) fala de i.c. 

quando os bens ou serviços culturais são produzidos, reproduzidos e difundidos segundo 

critérios comerciais e industriais, ou seja, quando se trata de uma produção em série, 

destinada ao mercado e orientada por estratégias de natureza prioritariamente 
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económica. Em geral, refere-se o cinema, o disco, o rádio, a TV, mas também se avança a 

informática, a publicidade e o turismo, ou ainda, a organização de espectáculos e o 

comércio da arte.” (Santos, 1990: 164). 

Com base nos autores citados anteriormente, pode-se dizer então que indústria cultural é 

toda a produção em massa relacionada com o paradigma cultural, visando assim entreter e 

informar a população, com base em ideologias ditadas pelo regime, através de diversos 

meios de comunicação (rádio, cinema, televisão…) e por conseguinte aumentar a 

economia, uma vez que são necessários equipamentos para que essa informação chegue até 

aos espectadores. 
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1.2.1. - A Indústria Cultural segundo Theodor Adorno e Max Horkheimer 

Através do estudo do livro, Dialética do Esclarecimento, percebe-se que o termo Indústria 

Cultural, para estes dois autores, possui a lógica do Estado totalitário moderno, remetendo 

à produção em massa, o que acontecia usualmente nas indústrias e, assim, adaptaram o 

termo à arte e cultura com base nas técnicas capitalistas. 

Deste modo, para Adorno e Horkheimer, a rádio e o cinema deixaram de ser uma arte mas 

algo com interesse económico, definindo-os como indústrias, ou seja, para os autores, 

músicas, filmes, entre outros espetáculos, são criados com a intenção da “produção em 

massa”. 

A Indústria Cultural fez com que os artistas fossem influenciados através da forma como 

executam o seu trabalho, com base num padrão promovido pelas classes determinantes e os 

“consumidores” através da forma como eram definidos os programas culturais a que 

tinham acesso, ou seja, o que podiam assistir, uma vez que existe uma seleção do que será 

produzido e emitido. 

Posto isto, para estes dois sociólogos e filósofos alemães“Ultrapassando de longe o teatro 

de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma 

dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra 

fílmica permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim 

precisamente que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar 

imediatamente com a realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade 

do consumidor cultural não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios 

produtos (...) paralisam essas capacidade em virtude de sua própria constituição 

objetiva.” (Adorno & Horkheimer, 1997: 119). 

Entende-se assim que o objetivo passava por, através da cultura, manter a população ligada 

a uma ideologia determinada pelo “poder” de acordo com as necessidades e defendendo 

certos interesses para atingirem o sucesso.  
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Assim, o que antigamente servia como fonte de conhecimento para a elite e alienação para 

a classe desfavorecida, nos dias de hoje estes meios de comunicação são usados com o 

mesmo propósito por toda a população, que passa por transmitir informação, cultura e 

entretenimento. 

Uma vez que a indústria cultural engloba a televisão, a rádio, os jornais e as revistas, 

percebe-se assim a relação da indústria cultural com o Centro Emissor de Miramar, 

classificado como Património Industrial. 

“O homem é tão bem manipulado e ideologizado que até mesmo o seu lazer se torna uma 

extensão do trabalho.” 

Theodor Adorno 
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1.3. - Património industrial 

“O património não se limita a um tempo, nem passado nem futuro. Usamos o património 

de ontem para construirmos o património de amanhã, porque a cultura é, por natureza, 

dinâmica e está em constante renovação e enriquecimento.” (ICOMOS-Canada, 1982: 5) 

Durante várias décadas, o património industrial não tinha uma grande aceitação, tratando-

se para muitos apenas como edifícios funcionais, sem grande prestígio, em relação a outros 

tipos de património, assim pode-se afirmar que a preocupação com a arquitetura industrial 

é relativamente recente.  

No entanto, o período da Revolução Industrial  é um marco importante para o estudo do 4

património industrial, uma vez que foi nesse período que a indústria começou a ter um 

forte impacto na vida das pessoas, assim como na economia dos países através, também, da 

produção em massa, o que não era possível com a produção artesanal e manual. Esse 

impacto está presente até aos dias de hoje e por isso é necessário conservar estas raízes que 

fazem parte de uma cultura que se propagou por todo o mundo. 

“O património industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor 

histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam 

edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, 

entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios 

de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim como os locais onde se 

desenvolveram actividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, 

locais de culto ou de educação.” (TICCIH, 2003: 1) 

Na Europa, o Reino Unido foi o pioneiro na preocupação com a arquitetura industrial 

através da arqueologia industrial, com as marcas que a Segunda Guerra Mundial deixou 

através da destruição, onde muitas fábricas foram alvo, houve então a necessidade de uma 

atenção especial para esse tema, assim na década de 50 foi criado o “movimento de defesa 

 A Revolução Industrial foi a transição do fabrico artesanal para a produção por máquinas, tendo início em 4

1760.
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FIG.9 - ESTAÇÃO DE EUSTON, 1837

FIG.10 - ARCO EUSTON, 1890

FIG.11 - NOVA ESTAÇÃO DE EUSTON, 2009
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do legado industrial”, de modo a recuperar testemunhos importantes dessa época, bem 

como a exploração dos materiais. 

No ano de 1960, em Londres estava a ser discutido um “programa de modernização” onde 

se pretendia renovar a linha central entre Euston e a Escócia, para isso a estação de Euston  

(fig.9) e o Arco Euston (fig.10) teriam que ser demolidos, o que gerou bastante polémica 

visto se tratar da primeira estação intermunicipal construída na cidade, e de um arco 

construído em 1837, sendo a entrada principal para a estação, e por isso um “monumento 

industrial” importante da era ferroviária na cidade e um símbolo da industrialização 

inglesa. 

Deste modo, em 1961, apesar da forte contestação por parte da população, o Arco Euston 

foi demolido para a construção da nova estação de Euston (fig.11) que, mais tarde, foi 

criticada também pelo seu estilo arquitetónico. Contudo, através das manifestações 

realizadas contra a demolição da estação e do arco não terem resultado para a salvaguarda 

dos mesmos, foi possível captar o apoio popular sobre o valor da conservação do 

património industrial, o que se veio a refletir nas décadas seguintes. 

Já em Portugal, a preocupação com o património industrial surgiu mais tarde, por volta da 

década de 80, foi aí que este tipo de património passou a ser “estudado, salvaguardado e 

divulgado de um modo mais científico e sistemático”.  

Em 1986 foi constituída a Associação Portuguesa da Arqueologia Industrial, cujo destino 

seria estudar e salvaguardar o património industrial. Os objetivos desta associação são 

“identificar, valorizar, classificar, conservar e reutilizar o património industrial”. 

Assim, pode-se dizer que património industrial é todo um conjunto de edifícios construídos 

para a produção em massa e armazenamento, que tiveram um forte impacto na história 

devido às causas do seu aparecimento, ou seja, a industrialização e por isso é necessário 

preservar e consciencializar as gerações para a preocupação quanto ao património.
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FIG.13 - SALA DO EMISSOR COM MAQUINARIAS PARA TRANSMISSÃO 2, 2021

FIG.12 - SALA DO EMISSOR COM MAQUINARIAS PARA TRANSMISSÃO 1, 2021
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“Para os fins dessa definição, um ‘monumento industrial’ é qualquer relíquia de uma fase 

obsoleta de uma indústria ou sistema de transporte, abarcando desde uma pedreira de 

sílex neolítica, até uma aeronave ou computador que se tornaram obsoletos há pouco.”

(Buchanan, 1972: 20) 

Depois de analisados conceitos e teorias sobre património industrial é necessário perceber 

o motivo pelo qual o Centro Emissor de Miramar está inserido neste tipo de património. O 

Centro Emissor de Ondas Médias de Miramar encontra-se inserido no  património 

industrial uma vez que se trata de um edifício construído durante o Estado Novo para a 

produção e transmissão de som utilizada para a radiodifusão sonora, onde atualmente, visto 

ter sido deixado ao abandono devido à obsolescência da tecnologia, se encontram vestígios 

de maquinarias e dispositivos utilizados para as emissões (fig.12-13). 

Conclui-se assim que este edifício pertence ao património industrial tendo como base a 

definição encontrada e citada anteriormente da Comissão Internacional para a Conservação 

do Património Industrial. 

As Cartas Patrimoniais são documentos que incluem desde conceitos a medidas para ações 

administrativas com diretrizes de documentação, promoção da preservação de bens, planos 

de conservação, manutenção e restauro de um património, seja histórico, artístico e/ou 

cultural. Estes documentos são elaborados por especialistas e organismos que trabalham 

com patrimónios culturais, as Cartas somam mais de 40 (IPHAN, 2015) e permanecem 

atuais, sendo constantemente complementadas. 

A sua importância deve-se também ao facto destas caracterizarem e referirem os tipos de 

intervenção possíveis de se realizar no património, intervenções essas que vão desde a 

“conservação preventiva ao restauro e à reconstrução, da reabilitação à renovação, da 

possibilidade de adaptação ao problema do uso compatível” (Barranha, 2016: 72).  

Recorrer às Cartas Patrimoniais é necessário uma vez que, ao longo dos tempos, a 

importância com as intervenções no património foi aumentando, tanto a nível histórico 
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como social. Assim sendo, foram surgindo documentos com o objetivo de, através de um 

conjunto de teorias e ideias para a preservação dos monumentos, dar apoio à intervenção 

patrimonial. 

Existem várias Cartas disponíveis, sendo algumas mais detalhadas e outras mais 

simplificadas, no entanto todas têm uma importante contribuição para a preservação do 

património, apesar de não puderem ser utilizadas de modo geral para todos os casos, uma 

vez que cada intervenção tem as suas próprias características, cabendo assim ao arquiteto 

ter em atenção e perceber qual a melhor forma de intervir no património. 

A primeira Carta surge em 1931, em Atenas, depois de uma reunião organizada pela 

Sociedade das Nações , onde a partir daí foram elaborados documentos internacionais, 5

como é o caso das Cartas Patrimoniais, para a salvaguarda patrimonial, passando a ser 

assegurado pela Convenção do Património Mundial (World Heritage Convention), as 

Nações Unidas, a UNESCO e o ICOMOS. 

Passado alguns anos, em 2003, surgiu a Carta de Nizhny Tagil através da Comissão 

Internacional para a Conservação do Património Industrial (TICCIH), organização mundial 

responsável pelo Património Industrial e consultor do ICOMOS para o Património 

Industrial, tendo sido aprovada através de Assembleia Geral do TICCIH, mais tarde 

apresentada ao ICOMOS para aprovação da UNESCO. 

A Carta de Nizhny Tagil defende que se deve dar importância ao estudo e conservação do 

património industrial pois os vestígios deixados por estes edifícios apresentam valor 

humano universal, uma vez que os edifícios e as estruturas construídas para as actividades 

industriais, os processos e os utensílios utilizados, as localidades e as paisagens nas quais 

se localizavam, assim como todas as outras manifestações, tangíveis e intangíveis, são de 

uma importância fundamental. 

 Sociedade das Nações ou Liga das Nações foi uma organização que juntou as potências vencedoras da 5

Primeira Guerra Mundial de forma a negociar um acordo de paz em 1919.
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Assim sendo, esta carta é essencial para a manutenção e conservação do património 

industrial, apresentando vários princípios para que se consiga uma intervenção com um 

impacto mínimo no edifício, sendo necessário registar todas as alterações realizadas na 

intervenção e armazenar os elementos retirados. Os princípios passam por ter em atenção 

ao valor e autenticidade do sítio a intervir e isso passa por preservar o máximo possível 

todos os elementos presentes no local, desde documentos, produtos industriais, 

maquinarias, entre outros elementos pois “o valor e a autenticidade de um sítio industrial 

podem ser fortemente reduzidos se a maquinaria ou componentes essenciais forem 

retirados, ou se os elementos secundários que fazem parte do conjunto forem destruídos.”

(TICCIH, 2003: 10). 

É necessário também, antes de qualquer tipo de intervenção, realizar uma investigação 

sobre o objeto a intervir para então depois se perceber e decidir qual a melhor forma de 

agir, sendo que a preservação deve ser uma das principais preocupações para que se 

mantenha alguns aspetos e elementos da utilização anterior do edifício na sua nova função, 

trazendo uma parte do passado para o presente.  

Quando a intervenção é realizada em edifícios industriais e é feita uma ação de 

reconversão, não se está apenas a dar uma nova vida ao objeto que se tornou obsoleto e 

abandonado, mas também se está a evitar desperdício de energia, contribuindo assim para a 

sustentabilidade e também para o desenvolvimento económico - “adaptar e continuar a 

utilizar edifícios industriais evita o desperdício de energia e contribui para o 

desenvolvimento económico sustentado”. (TICCIH, 2003: 3) 

A Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial remete também à leitura da Carta de 

Veneza e a Carta de Burra, uma vez que estas cartas também defendem a proteção e 

conservação para que se consiga manter algo do passado no presente e futuro. 
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1.3.1. - Valores patrimoniais e salvaguarda do património 

O interesse pelo património industrial em Portugal começou por volta dos anos 80, onde a 

partir daí começou a ser estudado, divulgado e salvaguardado de um modo mais especifico 

e organizado baseando-se em métodos teóricos e conceptuais. 

Quando se refere a património industrial, refere-se também a algumas especificidades 

presentes neste tipo de património, bem como: 

 - a sua escala; 

 - o seu carácter funcional;  

 - as suas formas; 

 - os seus materiais; 

 - a sua cronologia.  

Estas especificidades são bastante importantes uma vez que é necessário conhecer e 

registar a identidade de cada edifício, uma vez que cada um tem as suas características e 

por isso torna-os distintos, com valores e identidades diferentes e é precisamente isso que é 

necessário preservar, mantendo assim a identidade e singularidade. 

Para que se consiga perceber quais os valores do património industrial a ter em 

consideração é necessário recorrer à Carta de Nizhny Tagil onde estão discriminados os 

vários valores que podem ser encontrados, tanto a nível físico como sentimental.  

Assim, depois de consultada a carta percebe-se que existem diversos fatores para se 

proteger o património industrial, uma vez que “o património industrial representa o 

testemunho de actividades que tiveram e que ainda têm profundas consequências 

históricas” e por isso pode possuir valor científico, tecnológico e estético, devido à 

arquitetura presente neste tipo de edifícios, valor social uma vez que empregava várias 

pessoas marcando-as de certa forma, e valores que tornam o edifício singular, como a  sua 

história, a estrutura, o sistema construtivo, as máquinas, a paisagem, entre outros 

elementos que constituem um valor particular ao edifício. (TICCIH, 2003: 1-2) 
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FIG.14 - IMAGEM SATÉLITE DE V.N.GAIA
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1.4. - Centro Emissor de Miramar 

O Centro Emissor Alberto Lima Basto, situado em Miramar na freguesia de Arcozelo em 

Vila Nova de Gaia (fig.14), surgiu em dezembro de 1955 como o primeiro Centro Emissor 

do Norte e o primeiro a emitir em ondas médias de 100 quilowatts. 

Este Centro Emissor nasceu do projeto do Arquiteto Manuel Paulo Ferreira de Lima 

Teixeira Pinto de Magalhães, diplomado pela Escola de Belas Artes do Porto em 1946 com 

características da arquitetura do Estado Novo. 

O aparecimento do Centro Emissor de Miramar deveu-se ao facto de, até então, as 

emissões que chegavam ao Norte do país dependiam da sede em Lisboa e por esse motivo 

a qualidade era fraca. Assim sendo, foi necessário colmatar a necessidade de um emissor 

no Norte que emitisse em ondas médias superior a 50 KW, o máximo que existia até ao 

momento, o que viria a ser uma ótima noticia para os ouvintes, pois a qualidade melhorara 

passando assim a receber os programas em boas condições, e também para os comerciantes 

que viriam a vender mais recetores de rádio.  6

Posto isto, começou a transmitir programas em português, castelhano, francês e inglês de 

forma a recolherem opiniões sobre a qualidade das emissões. O Rádio Clube Português foi 

assim elogiado por se ter desconectado da sede em Lisboa, algo que achavam que não ia 

acontecer, por outro lado foi criticado pois esperavam melhor, criticando assim o centro de 

produção do RCP. 

“Os 104 kilowatts servem excepcionalmente todo o país, e não só Lisboa como vai sendo 

hábito tanto na rádio como em outras atividades. Quanto à produção, francamente o 

dizemos, não corresponde ao que esperávamos e naturalmente todos os ouvintes são da 

mesma opinião. (…) não pode haver boa produção se não houver um bom conselho de 

produção.”  7

 No ar e na tela. (1958, 20 de janeiro). Jornal O Comércio de Gaia. 6

 No ar e na tela. (1957, 30 de dezembro). Jornal O Comércio de Gaia. 7
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FIG.15 - CENTRO EMISSOR DE MIRAMAR (EXTERIOR), 2021
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No entanto, o Centro Emissor de Miramar (fig.15) do Rádio Clube Português estava bem 

classificado, uma vez que se encontrava entre as 18 estações com maior potência, das 650 

que existiam na Europa. 

Porém, este Emissor ficou inativo devido à queda da antena de transmissão e, em 2010, 

este edifício foi deixado ao abandono devido à obsolescência da tecnologia. 

Numa declaração, o diretor do Rádio, assumiu as razões pela qual o Emissor de Ondas 

Médias deixou de emitir. “Má qualidade de som desta emissão, conteúdos repetidos em 

relação ao FM, com exceção da áudio-descrição que hoje se faz em TDT e enorme 

consumo de energia destes emissores.” 

Neste momento são poucos os emissores que utilizam esta tecnologia (OM), que foi 

perdendo notoriedade em consequência das novas tecnologias, tendo desaparecido desde o 

sul do país até a algumas zonas do interior norte, vendo assim essas instalações, que 

outrora foram importantes para comunicar com o país, abandonadas e/ou com os seus 

terrenos à venda, como é o caso do Centro Emissor de Miramar 
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FIG.16 - IMAGEM SATÉLITE DE ARCOZELO
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1.4.1. - Envolvente 

O Centro Emissor de Miramar está localizado na Área Metropolitana do Porto, no 

município de Vila Nova de Gaia, localizada na margem sul da foz do rio Douro, na 

freguesia de Arcozelo que se encontra junto à costa marítima, a sul da cidade do Porto e a 

norte da cidade de Espinho, tendo como limite o mar, a oeste.  

Esta freguesia é constituída por várias aldeias que, com o crescente aumento da população 

e da construção, se vão sobrepondo e confundindo. Uma dessas aldeias é Miramar, local 

onde foi construído o Centro Emissor de Miramar.  

Construído num terreno com 27000 m², este edifício possui na sua envolvente 

maioritariamente habitações unifamiliares de dois pisos e vários pontos de interesse 

(fig.16). Estando voltado a oeste, possui vista para o mar uma vez que se encontra junto à 

praia de Miramar, tendo apenas a Avenida Gago Coutinho a fazer separação entre a praia e 

o Emissor. 

As praias que envolvem toda esta zona possuem bandeira azul, ou seja, praias vigiadas 

onde a qualidade da água e a gestão ambiental está assegurada, são compostas por um 

extenso areal com formações rochosas, assim apresentam ótimas condições para os 

banhistas e praticantes de desportos náuticos. 

Toda esta zona costeira envolvente ao Centro Emissor foi alvo de investimento pela 

Câmara Municipal de Gaia em meados de 2008, onde foram criados extensos corredores 

cicláveis e  ciclopedonais dedicados “ao lazer e como um meio de deslocação suave, 

nomeadamente para um acesso mais descontraído às muitas praias marítimas e fluviais 

que caracterizam o Concelho de Vila Nova de Gaia” . Estas pistas possuem cerca de 20 8

km começando na Afurada e com término em Espinho. 

Na sua envolvente também podemos encontrar a Capela do Senhor da Pedra construída em 

1686 sobre um rochedo no areal da praia. Antigamente, era tradição a romaria à Capela do 

 Câmara Municipal de Gaia, in ciclovia.pt8
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FIG.18 - CLUBE DE GOLFE, 2017

FIG.17 - CAPELA DO SENHOR DA PEDRA, 2020

FIG.19 - APEADEIRO DE MIRAMAR, 2010
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Senhor da Pedra, onde populações vizinhas se deslocavam a pé até à Capela. Assim, 

atualmente ainda existe uma forte admiração por este edifício religioso, não só pela sua 

construção díspar mas também pelas tradições que acolheu. (fig.17) 

Possui ainda um Clube de Golfe (fig.18), fundado em 1931, projetado pelo arquiteto 

escocês Mackenzie Ross e passado uns anos redesenhado pelo arquiteto Howard Swan. O 

Clube desenvolve-se entre a capela do Senhor da Pedra e a praia da Aguda. 

Toda esta zona costeira envolvente ao Centro Emissor foi alvo de investimento pela 

Câmara Municipal de Gaia em meados de 2008, onde foram criados extensos corredores 

cicláveis e  ciclopedonais dedicados “ao lazer e como um meio de deslocação suave, 

nomeadamente para um acesso mais descontraído às muitas praias marítimas e fluviais 

que caracterizam o Concelho de Vila Nova de Gaia” . Estas pistas possuem cerca de 20 9

km começando na Afurada e com término em Espinho. 

É de salientar também a presença da A29 e a linha de caminhos de ferro relativamente 

próximas do Centro Emissor de Miramar. Esta linha que liga Vila Nova de Gaia a Estarreja 

é bastante importante para esta zona uma vez que serve a localidade de Miramar. Apesar de 

inicialmente não ter sido planeado uma estação para aquela zona, a afluência às 

festividades do Senhor da Pedra, assim como às praias fez com que fosse necessária a 

criação de um apeadeiro que desse apoio a estes pontos, tendo sido criado o apeadeiro de 

Miramar no ano de 1926 (fig.19).  10

 Câmara Municipal de Gaia, in ciclovia.pt9

 MÊDA, Pedro. 2018. O apeadeiro de Miramar e suas dependências. in Boletim da Associação Cultural 10

Amigos de Gaia 1987. Vila Nova de Gaia
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FIG.26 - IMAGEM DO INTERIOR DO CENTRO EMISSOR (ARRUMOS), 2021

FIG.25 - PLANTA PISO -1 DO CENTRO EMISSOR

FIG.23 - PLANTA DO PISO DO R/C DO CENTRO EMISSOR

FIG.24 - IMAGEM DO INTERIOR DO CENTRO EMISSOR (SALA DO 
EMISSOR), 2021
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1.4.2. - Forma 

O primeiro projeto para o que viria a ser o Centro Emissor Alberto Lima Basto, em 

Miramar, data o ano de 1955 (fig.20), projetado pelo Arquiteto Manuel Pinto Magalhães, 

tendo sido aprovada, pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a sua construção no 

decorrer desse mesmo ano. 

No entanto, devido a alterações feitas durante a sua construção que não constavam no 

projeto inicial, em 1957, foi realizado um novo projeto, onde seria então apresentadas as 

novas alterações (fig.21). Essas alterações ocorreram na compartimentação interior, uma 

vez que  foram construídos mais compartimentos que viriam a alterar também o local onde 

inicialmente se iriam encontrar os espaços, como a construção de uma divisão anexada ao 

edifício para a instalação de ventiladores. As alterações ocorreram também a nível de 

acessos, isso fez com que não tivesse sido aprovada a vistoria pela Câmara e deste modo 

ter sido necessário outro projeto para legalizar o Centro Emissor, tendo assim sido passada 

a licença de ocupação em Março de 1957. 

O Centro Emissor encontra-se voltado para oeste, ou seja, voltado para o mar, onde se 

consegue tirar partido da vista para o mar através da torre, uma vez que se trata de um 

ponto mais alto que as dunas existentes na praia. O edifício encontra-se a uma distância de 

45 metros desde a fachada até ao eixo da rua (Avenida Gago Coutinho), respeitando a 

distancia mínima exigida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

O edifício apresenta uma planta retangular e possui diferentes alturas dependendo do 

espaço, causando assim no alçado várias volumetrias (fig. 22). O pé-direito mais alto é o da 

torre que se torna assim o ponto mais alto, dando uma característica diferente ao edifício, 

característica essa recorrente da arquitetura do estilo português suave e sendo este um 

centro emissor da Rádio tornava-se um elemento importante para a transmissão. 
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FIG.22 - ALÇADO NORTE DO EXISTENTE

FIG.20 - PLANTA DO R/C DO PROJETO DE 1955

FIG.21 - PLANTA DO R/C DO PROJETO DE 1957
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1.4.3. - Definição tipológica 

O Centro Emissor de Miramar aponta a sua construção para a década de 50, tendo sido o 

modelo arquitetónico utilizado o estilo português suave, como já referido anteriormente, 

onde as características desse estilo podem ser observadas através da pedra rústica, sendo 

um elemento decorativo, dos telhados de águas inclinadas, a sua estética linear e 

volumétrica, bem como as torres com coruchéus. 

Este edifício apresenta uma tipologia simples visto se tratar de um edifício destinado a 

maquinarias e dispositivos para a produção e transmissão de som utilizada para a 

radiodifusão sonora e por isso eram necessários espaços amplos, tipologia característica de 

edifícios industriais. 

Está dividido em dois pisos, onde no piso de entrada (r/chão) (fig.23-24) se desenvolvem 

as áreas diretamente ligadas à transmissão, como a central técnica, o posto de 

transformação e a sala de emissão, assim como o acesso à torre, no piso inferior 

(fig.25-26), um piso quase sem divisões e com um pé-direito de apenas dois metros, onde 

se encontram localizadas as áreas de arrumos e manutenção (oficina), assim como os 

vestuários.  

Percebe-se assim que a sua tipologia é coerente com o uso que o edifício possuía, uma vez 

que não necessitava de muita complexidade devido à função para o qual era utilizado, ou 

seja, um Centro Emissor. 
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FIG.27 - CORTE CONSTRUTIVO
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1.4.4. - Definição material e construtiva 

Em relação aos materiais utilizados e ao sistema construtivo adotado (fig.27) percebe-se 

que foi uma ótima opção para a construção do Centro Emissor de Miramar uma vez que, 

apesar do abandono do edifício encontrado-se neste momento em estado de degradação, 

não apresenta, a níveis estruturais, qualquer tipo de ruptura. 

O sistema construtivo utilizado foi parede dupla de alvenaria de tijolo com caixa de ar nas 

paredes exteriores. As fundações são em granito e possui uma laje contínua aligeirada em 

betão.  

Cobertura 

A cobertura apresenta vigas e asnas em betão pré-esforçado, repousando sobre elas as 

madres em madeira, assim como as ripas e caibros também em madeira que sustentam o 

elemento de acabamento da cobertura, as telhas do tipo “romana”. O revestimento utilizado 

para o teto foi o platex. 

Atualmente o teto falso em platex encontra-se quebrado (fig. 28) em alguns 

compartimentos devido a infiltrações e a sua fixação solta. No piso inferior, onde o teto 

não leva qualquer tipo de revestimento, percebe-se manchas de humidade e fissuração na 

laje. 

Paredes exteriores e interiores 

As paredes exteriores são compostas por tijolo de 15 cm no exterior e de 11 cm no interior, 

impermeabilizadas exteriormente, com cal hidráulica e areia fina no emboço e meia areia 

no reboco. As paredes interiores são em alvenaria de tijolo, de 11 cm, com o emboço e o 

reboco igual às paredes exteriores.  

O revestimento das paredes de alguns espaços, onde é necessário algum isolamento 

acústico, como a central técnica e o expediente, são em platex, nos outros espaços, como já 

referido, é utilizada meia areia no reboco.  
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FIG.31 - PATOLOGIA NOS VÃOS, 2021

FIG.29 - PATOLOGIA NO PAVIMENTO E REVESTIMENTO, 
2021

FIG.28 - PATOLOGIA NO TETO FALSO, 2021

FIG.30 - PATOLOGIA NO REVESTIMENTO, 2021
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Atualmente, tanto as paredes exteriores como as interiores encontram-se degradadas, 

apresentam manchas de humidade, vandalismo humano (presença de grafitis) e falta de 

manutenção dos rebocos (fig. 29), assim como o revestimento em platex quebrado devido 

também a falta de manutenção (fig. 30). 

Pavimentos 

Os pavimentos são revestidos maioritariamente em tacos de pinho, à exceção da zona de 

entrada e casa de banho que se encontram revestidos a tijoleira, já no piso inferior o 

pavimento é em betão não levando qualquer tipo de revestimento. 

Em relação às patologias presentes atualmente nos pavimentos, podemos observar 

manchas de humidade e descolagem dos tacos de pinho (fig. 29) em consequência do 

abandono e por sua vez falta de manutenção, assim como danos no pavimento das escadas 

em betão provocado por incêndio. 

Vãos exteriores e interiores 

Os vãos, tanto exteriores como os interiores, são em madeira, sendo as janelas de batente 

de duas folhas, à exceção da porta de entrada principal, tratando-se de uma porta de ferro 

trabalhada. 

O abandono do Centro Emissor fez com que fossem desaparecendo elementos nos vãos,  

assim como o desaparecimento de vãos completos, vidros partidos e os caixilhos que ainda 

restam encontram-se bastante degradados (fig. 31). 
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FIG 32 - MASTERPLAN DE VILA NOVA DE GAIA.
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1.5. - Masterplan de Vila Nova de Gaia 

Com base no Plano Diretor Municipal para Vila Nova de Gaia, do qual faz parte a planta 

de ordenamento, planta de condicionantes e regulamento, verifica-se que a área onde se 

pretende intervir, ou seja, o terreno que atualmente está ao abandono pertencente ao antigo 

Centro Emissor de Miramar está identificado e caracterizado como uma área disposta à 

instalação de equipamentos (fig.32). 

Deste modo, uma vez que essa categoria é dividida em dois tipos de equipamentos, 

equipamentos gerais existentes e equipamentos gerias previstos, assim esta área está 

destinada a equipamentos gerais existentes, o que implica ter em atenção quais as 

exigências feitas para a construção numa área destinada a este tipo de categoria.  

Assim, através do artigo 89º do regulamento do Plano Diretor Municipal, que diz respeito 

aos usos deste solo, percebe-se que: 

- Apesar de estar previsto para esta área edifícios cujo a sua função dominante 

corresponda a equipamentos, podem também existir outros usos, sendo para isso 

necessário que estejam “associados funcionalmente aos equipamentos ou quando 

constituam actividades complementares dos mesmos.” 

- O município pode alterar a função aos quais os equipamentos existentes estavam 

destinados, no entanto a sua finalidade inicial tem que ser assegurada, ou seja, a 

ocupação com equipamentos tem que ser mantida. Contudo, se existir uma mudança de 

localização ou a desativação total do equipamento em que seja justificado o motivo, 

pode então existir uma alteração no uso à qual a área estava destinada, ou seja, 

transformar a área destinada a equipamentos gerais existentes “para os usos 

correspondentes à categoria de uso com que confronte em maior extensão, desde que se 

mantenha dentro da mesma classe de solo.” 

Em relação à edificabilidade para esta área, como se pode comprovar através do artigo 90.º 

do regulamento do Plano Diretor Municipal, só é possível proceder a obras, quer de 
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alteração quer de ampliação, caso essas obras sejam viáveis para o equipamento e “a área 

de impermeabilização não agrave a existente quando esta for superior a 75%.” 

Deste modo, a execução de um projeto de reconversão será possível uma vez que irá 

manter o edifício existente, apenas mudará a função, apesar disso não deixará de ser 

equipamento visto se tratar da reconversão de uma rádio para um hotel. 
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2.1. - Teorias de reabilitação e reconversão no património industrial 

Ao longo do tempo foram aparecendo novas formas de intervir no património uma vez que 

este vem a ter uma evolução significativa e um reconhecimento visível e por isso é 

necessário protegê-lo ao máximo, ou seja, deve ser procurada a melhor solução de modo a 

não se destruir por completo o antigo, mas sim completá-lo. 

Assim, são diversas as teorias de intervenção no património, cartas e recomendações sobre 

como intervir sem prejudicar, pensando assim no futuro sem pôr em causa o passado, o que 

irá ter uma forte influência na intervenção do monumento. 

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

(ICOMOS, 2011: 6) 

A escolha do tipo de intervenção é definida dependendo das características do existente, da 

natureza do objeto e do que se pretende atingir com o processo de intervenção, de modo a 

não criar impactos negativos consequentes de uma escolha abrupta, uma vez que existe um 

variado leque de escolhas e por esse motivo é necessário compreender bem todos os tipos 

de intervenção no património, pois uma má escolha a nível técnico ou até mesmo material 

pode colocar em risco a singularidade e todo o testemunho histórico do objeto. 

Deste modo, através de autores como Helena Barranha (2016) no livro Património Cultural 

- conceitos e critérios fundamentais, que reúne definições para os variados conceitos 

relacionados com património citados em cartas patrimoniais e por outros autores, foram 

estudadas as diversas definições dos tipos de ação no património, como a conservação, 

preservação,  reabilitação, renovação,  revitalização, reconstrução, reutilização, restauro e a 

reconversão. 

Foi então necessário abordar dois destes conceitos que têm como objetivo adaptar o 

monumento aos dias de hoje, uma vez que com o avançar do tempo os edifícios acabam 

por ser deixados ao abandono, caindo muitas vezes em ruína, com a consciência que os 

testemunhos culturais do passado devem estar presentes nesta adaptação. 
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Conceitos esses que passam pela reabilitação na qual consiste a realização de obras no 

edifício para que se consiga resolver certas anomalias, quer construtivas quer funcionais, e 

onde pode também existir uma “modificação de um recurso segundo padrões funcionais 

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

1983), tudo isso sem pôr em causa os valores do edifício.  

Será importante para o caso de estudo, Centro Emissor de Miramar, abordar o conceito da 

reconversão onde, segundo Lacroix “seria importante que o homem pudesse usufruir das 

riquezas do passado e do presente, que tivesse tempo para voltar às origens através do seu 

património cultural, natural, politico, social, económico, técnico e institucional.” (Lacroix, 

1997: 62-63), ou seja, a reconversão tem como objetivo manter o edifício mudando apenas 

a sua função para algo atual, uma vez que se tornou desatualizado, mantendo assim o 

passado através da sua estrutura. 
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2.1.2. - Reconversão como ação no património industrial 

Quando se fala de reconversão de um edifício, fala-se de uma das muitas formas de intervir 

no Património. Segundo o ICOMOS, “intervenção significa qualquer atividade suscetível 

de causar perturbações ou alterações num lugar ou na sua construção. A intervenção 

inclui (…), investigação invasiva de estruturas construídas e qualquer intervenção para 

fins de conservação.” (ICOMOS, 2010: 10), assim deve ser muito bem estudada pois 

existem vários fatores que condicionam essa escolha, como as características do edifício, o 

estado de conservação e os valores presentes e que devem ser preservados, bem como o 

objetivo a alcançar com a intervenção, sem nunca colocar em risco os valores em causa, e 

por isso é necessário um estudo aprofundado para que a escolha de intervenção para o local 

seja a mais adequada.  

Intervir no património industrial através da reconversão, requer um primeiro passo que 

deve começar na seleção das estruturas a manter, seleção essa baseada em critérios que 

permitirão justificar a sua preservação e onde está presente uma enorme responsabilidade 

nessa escolha, devendo ser realizada também uma escolha do que deve ou não ser 

conservado uma vez que nem todos os objetos têm interesse. (Merola in.Catafesta, 2012: 

37-38) 

A reconversão está também relacionada com outros conceitos - adaptação e uso compatível 

- que significa, no caso da adaptação, modificar um lugar de forma a adequá-lo a um uso 

existente ou proposto quando tiver um impacto mínimo no significado cultural do lugar, 

envolvendo assim alterações mínimas na construção só depois de terem sido ponderadas as 

alternativas, podendo envolver também a introdução de novos serviços, ou de um novo 

uso, assim como mudanças a nível da salvaguarda do lugar (Carta de Burra, 1999). 

Adaptação corresponde então à modificação de um lugar para um uso compatível 

mantendo o valor patrimonial e cultural, incluindo alterações e adições (ICOMOS, 2010). 

Por outro lado, uso compatível respeita o significado cultural de um lugar, não envolvendo 

qualquer impacto ou então envolve apenas um impacto mínimo, no significado cultural. 

(Carta de Burra, 1999) 
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Assim, reconversão define-se como um tipo de intervenção que tem como objetivo alterar 

o uso de um edifício que, na grande maioria, se encontra obsoleto, surgindo assim como 

uma das opções mais adotadas na resposta à preservação do património industrial. Este tipo 

de intervenção deve ser realizado através de um conjunto de ações que adaptem as 

necessidades e exigências que o novo uso vai impor à estrutura do edifício original, tendo 

sempre em consideração os valores existentes e as alterações que devem ou não ser 

realizadas. 

Deste modo, segundo a autora Deolinda Folgado, “A reutilização como fenómeno de 

salvaguarda consiste, no entanto, num difícil desafio. Afastando-se da sua função inicial, 

estes espaços ao serem adaptados a novas funções e perpetuarem, em simultâneo, a 

«aura» que lhes confere o direito de passaporte para o futuro, têm de ser considerados 

como «monumentos» portadores de referências significantes. A sensibilidade terá de estar 

aliada ao conhecimento e inscrita em procedimentos patrimoniais e urbanísticos.” 

(Folgado, 2004: 28) 

A reconversão de edifícios de cariz industrial, atualmente, tem sido alvo de interesse. Esse 

interesse está aliado à necessidade do testemunho industrial não ser esquecido mas sim 

preservado como um todo, ou seja, os seus valores sociais, de memória, métodos 

construtivos e a sua estrutura. Além da preservação para que se consiga manter alguns 

aspetos originais do edifício, existem também outros fatores a nível económico e ecológico 

que ajudam a sustentar e justificar as ações de reconversão. (Azevedo, 2017: 15) 

O património industrial tem sido reconvertido, frequentemente, em museus e espaços com 

fins culturais, uma vez que os edifícios industriais, através das suas características 

arquitectónicas, são construções que facilmente se consegue reconverter neste tipo de 

programa. 

No entanto, apesar de serem os programas mais comuns para a reconversão do património 

industrial, existem outros usos que têm sido acolhidos neste tipo de edifício, como a 

habitação, o comércio ou até mesmo escritórios. (Serrano, 2010) 
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FIG 36 - FÁBRICA DE AÇO BETHLEHEM STEEL CORPORATION, 
2005

FIG 37 -  ARTSQUEST CENTER, 2011

FIG 33 - PRÉ-EXISTÊNCIA DO ARMAZÉM DE CEREAIS, 2003 FIG 34 -  RESIDÊNCIA GEMINI, 2005

FIG 35 - IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERVENÇÃO

FIG 38 -  RELAÇÃO ENTRE O EXISTENTE E A NOVA CONSTRUÇÃO
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Como exemplo, destaca-se o Frøsilos/Residência Gemini. Este edifício era um antigo 

armazém de cereais (silos) localizado à beira-mar na antiga área portuária de Copenhaga, 

tendo sido construído em 1963 (fig. 33). Entre 2003 e 2005 houve uma intervenção e os 

silos foram reconvertidos em habitação coletiva realizada pelo atelier MVRDV (fig.35). 

Segundo os autores do projeto, a escolha de reconverter os silos em habitação foi devido à 

grande maioria de edifícios localizados em áreas portuárias estarem a dar lugar a espaços 

de habitação, uma vez que a paisagem e até a proximidade com os centros da cidade fazem 

com que haja imensa procura e assim tornem este tipo de reconversão um sucesso. (fig.34). 

Destaca-se também uma antiga fábrica de aço, Bethlehem Steel Corporation, inaugurada 

em 1857 nos Estados Unidos e teve o seu encerramento em 2001 (fig.36). Ao fim de alguns 

anos de abandono, em 2007 a fábrica passou a ser um centro de arte e atividades culturais, 

ArtsQuest Center, através do projeto do atelier Spillman Farmer Architetcs (fig.38). A 

intervenção teve como objetivo manter os materiais existentes, como é o caso do aço, uma 

vez que são eles que falam sobre a história daquele lugar, tornando-o assim num local 

histórico pelo seu passado, mas também um espaço público que atrai a população para o 

mundo da arte e da cultura (fig.36). 

Com base na historiadora Françoise Choay, “a prática da reutilização deveria ser objecto 

de uma pedagogia especial. Ela deriva do bom senso, mas também de uma sensibilidade 

inscrita na longa vida das tradições urbanas e dos comportamentos patrimoniais, que por 

isso varia de país para país”. (Choay, 2014: 236) 

Deste modo, percebe-se que a intervenção através de uma ação de reconversão no 

património industrial, embora frequentemente utilizada, não é realizada de forma criteriosa 

uma vez que depende não só das características do objeto mas do senso do arquiteto, visto 

não se tratar de uma disciplina que se ensina mas existem casos de referência onde através 

do estudo dos mesmos se pode retirar ideias e ensinamentos. 
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2.2. - Casos de referência 

A escolha dos casos de referência teve como base o estudo da reconversão de edifícios 

industriais com o intuito de perceber como é que este tipo de intervenção é realizada e as 

circunstâncias deste tipo de projetos em Portugal. Essa seleção foi baseada nos seguintes 

fatores: 

- Intervenções arquitetónicas onde tivesse sido realizada uma ação de reconversão. 

- Edificios industriais com funções obsoletas e que, através da reconversão, ficaram com 

uma nova função, mais propriamente habitação. 

- Intervenções realizadas em Portugal para que a visita ao local fosse possível e a 

possibilidade de acesso a informação sobre o projeto de intervenção e o edifício 

original. 

Com isto, vão ser abordados quatro edifícios que eram utilizados para fins industriais e 

que, através da reconversão, passaram a ter nova função: habitação, sendo esta solução 

programática a mais relevante de ser estudada pois enquadra-se com o tema deste trabalho. 

Metodologicamente, foi elaborada uma lista de edifícios pertencentes ao património 

industrial onde depois foi realizado um estudo sobre a possibilidade de visitar o local e a 

aquisição de material para a melhor compreensão dos edifícios e do processo de 

reconversão do original para o existente e deste modo foram escolhidos os seguintes 

edifícios: 

- Armazém Frigorífico de Bacalhau de Massarelos, 1937 - Douro’s Place, 2005 

- Armazém Frigorifico do Peixe , 1933 - Hotel Vincci, 2015 

- Tipografia Gráficos Reunidos, 1948 - Hotel Tipografia do Conto, 2019 

A análise vai ser realizada de igual forma, partindo do estudo do edifício original, antes da 

intervenção, que passa por contar um pouco da história do edifício, o seu enquadramento e 

o estado em que foi encontrado. Seguidamente da intervenção, projeto de reconversão, o 

motivo da intervenção, as condicionantes e também, através de vermelhos e amarelos se irá 

perceber o grau de intrusão de cada proposta, e por fim a solução final, ou seja, o que 

existe atualmente. 
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FIG 39 -  ARMAZÉM FRIGORÍFICO VISTO DA MARGEM SUL DO RIO DOURO, 2003 
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2.2.1. - O caso do Armazém Frigorifico do Bacalhau, no Porto  

HISTÓRIA 

O antigo Armazém Frigorifico do Bacalhau (fig.39), projetado pelo engenheiro Iglésias 

Oliveira, com construção em 1937 e inaugurado em 1939, surgiu devido à dificuldade de 

abastecimento de bacalhau em Portugal, uma vez que este alimento era indispensável na 

alimentação das famílias portuguesas na altura, especialmente das famílias mais 

desfavorecidas, e tratando-se também de um alimento bastante importante para a economia 

portuguesa.  

Visto se tratar de uma época em que a economia era bastante importante para o 

desenvolvimento do país houve uma enorme necessidade de apostar em edifícios de 

armazenamento a frio, como é o caso do Armazém em questão.  

Assim, na década de 30, mais precisamente em 1934, o Estado Novo, com Salazar como 

líder do regime, criou a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau para solucionar o 

problema do abastecimento de bacalhau através da construção de armazéns frigoríficos 

com o intuito de melhorar o armazenamento, a conservação e a distribuição de alimentos, 

implementando normas de higiene, fiscalização e comércio, procurando desenvolver 

também a indústria portuguesa. 

O objetivo passava assim pela criação de uma rede de armazéns frigoríficos em Portugal, 

inicialmente só para o armazenamento e distribuição de bacalhau mas pretendia-se também 

outro tipo de produtos alimentares como carne, fruta, hortaliças ou peixe. 

A construção deste tipo de edifícios industriais, baseados em projetos vanguardistas,  

estava prevista para várias cidades do país mas só foram construídos em cidades como o 

Porto, Aveiro, Figueira da Foz e Lisboa. 

Deste modo, o Armazém Frigorífico do Bacalhau serviu durante vários anos para a salga 

do bacalhau e o seu armazenamento através de sistemas de refrigeração, sendo a carga e  
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FIG 40 -  VISTA AÉREA DO ARMAZÉM

FIG 41 -  PLANTA DE ORDENAMENTO DA ÁREA DO ARMZÉM
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descarga realizada através de um subterrâneo que ligava o armazém ao Cais do Bicalho, 

local onde atracavam os barcos, até que o Armazém parou a sua atividade e ficou ao 

abandono durante vários anos. Só em 1995 foi feito o pedido à Câmara Municipal do Porto 

para a sua reconversão em habitação e comércio. 

LUGAR 

O Armazém Frigorifico do Bacalhau estava localizado na freguesia de Massarelos, na zona 

ribeirinha, ou seja, margem norte do Rio Douro, com a sua fachada principal voltada a sul 

para a Rua do Ouro, com vista para o rio, e a fachada posterior voltada para a Rua do 

Bicalho (fig.40). 

O Bicalho, lugar que deu origem ao nome do Cais, pertencente à freguesia de Massarelos, 

estava encostado às margens do Rio Douro e, no final do século XVIII, passou a ser um 

dos limites da cidade do Porto. 

A freguesia de Massarelos era, na altura, uma freguesia de pescadores, devido à sua 

localização numa zona ribeirinha e por isso foi estabelecida uma forte ligação ao mar e ao 

rio. Contudo, esta freguesia não vivia só da atividade piscatória, sendo que na envolvente 

do Armazém Frigorífico do Bacalhau existiam também importantes indústrias como a 

Fábrica da Cerâmica, o Mercado do Peixe, a Central Termoelétrica de Massarelos, onde 

atualmente podemos encontrar o Museu do Carro Elétrico, e a Antiga Fundição de 

Massarelos que acabou por ser demolida, entre outras fábricas e armazéns que se 

encontram ao abandono e em degradação. 

Segundo o Plano Diretor Municipal do Porto, este edifício encontra-se atualmente numa 

Área de Interesse Urbanístico e Arquitetónico como conjunto de imóveis de valor 

patrimonial e qualificado como área de blocos isolados de implantação livre (fig.41).  

A partir desta informação, sobre o local e o valor que este edifício possui, consegue-se 

perceber que este edifício reúne condições para ser alvo de uma ação de reconversão visto 

que apresenta valores indispensáveis para receber uma nova função. 
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FIG 44 - VOLUME DOS ACESSOS VERTICAIS, 2003

FIG 43 - PISO TÉRREO DO ARMAZÉM FRIGORÍFICO
Volume de apoio - espaços administrativos

FIG 45 - FACHADA PRINCIPAL COM O BRASÃO, 2003

FIG 42 -  FACHADA PRINCIPAL DO ARMAZÉM FRIGORÍFICO
Volume de apoio - espaços administrativos
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DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO

O Armazém Frigorífico do Bacalhau, como já referido, foi projetado pelo Engenheiro 

Iglésias Oliveira em 1937, sendo uma arquitetura de armazenamento, a sua estrutura 

industrial destaca-se através da sua volumetria monolítica, sendo organizado através de 

dois volumes horizontais distintos, ligados entre si, dispondo de cobertura em terraço. 

(fig.42) 

A ligação entre os dois volumes era feita através de um terceiro volume em altura (fig.44), 

tendo sido criado no exterior um espaço de receção que dava acesso aos volumes e servia 

também para se efetuar as cargas e descargas. 

O volume principal, voltado a nascente, é o volume de maior dimensão que apresenta uma 

planta retangular, inicialmente contando com cinco pisos mas após a sua abertura foram 

acrescentados mais dois, acabando assim por contar com sete pisos na sua totalidade. Este 

corpo paralelepipédico servia para armazenar e conservar o bacalhau. No piso térreo (fig. 

43) estava localizada a casa das máquinas onde era produzido o frio para que, através de 

condutas, fosse feita a distribuição para os restantes pisos onde se encontravam as câmaras 

frigoríficas distribuídas. 

Na fachada deste volume são apresentadas esculturas feitas em granito e linhas horizontais 

em baixo-relevo para quebrar a monotonia do alçado. Os três elementos escultóricos, da 

autoria de Henrique Moreira, são compostos por um brasão de armas de Portugal e dois 

altos-relevos circulares que representam a pesca do bacalhau, localizados por cima dos 

grandes vãos localizados no piso térreo e que davam acesso ao interior do edifício através 

de dois portões de forma retangular e seis janelões em arco de volta perfeita, com molduras 

em pedra e compostas de forma regular e simétrica (fig.45). 

A poente estava localizado o volume de apoio, com menor dimensão, sendo constituído por 

quatro pisos e apresenta uma planta retangular irregular. Este corpo servia de apoio ao 

corpo principal onde estavam localizados os escritórios, ou seja, espaços administrativos, a 

central de controle da produção do frio, os espaços técnicos e as áreas sociais. A sua 
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FIG 48 - CORTE LONGITUDINAL DO ARMAZÉM FRIGORÍFICO

FIG 47 - CORTE TRANSVERSAL DO VOLUME PRINCIPAL DO ARMAZÉM FRIGORÍFICO

FIG 46 - PLANTA DO 1º PISO DO ARMAZÉM FRIGORÍFICO
Volume de apoio - espaços administrativos

Volume de apoio - espaços administrativos
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fachada é composta por vãos localizados simetricamente em igual número em todos os 

pisos. 

Em relação ao sistema construtivo adotado para o Armazém Frigorífico, a nível estrutural o 

edifício principal é composto por um sistema de pilares, vigas e lajes em betão armado 

(fig. 46-47), com panos de cantaria, rebocados e pintados em todo o perímetro. 

O edifício de apoio, ou seja, o de menor dimensão, possui um sistema estrutural de paredes 

portantes em alvenaria de pedra, vigas e lajes em betão armado (fig.46-48). 

O antigo Armazém Frigorífico de Bacalhau será convertido em habitação e comércio como 

será demonstrado posteriormente. 
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FIG 49 - FACHADA PRINCIPAL DOS DOIS VOLUMES APÓS 
INTERVENÇÃO, 2021

FIG 50 - FACHADA PRINCIPAL DO VOLUME PRINCIPAL APÓS 
INTERVENÇÃO, 2021
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INTERVENÇÃO: DOURO’S PLACE 

A intervenção realizada pelo Arquiteto Carlos Prata consistiu na reconversão de um antigo 

armazém, que se encontrava obsoleto e em degradação há alguns anos, e adaptá-lo a outro 

uso. A sua ótima localização junto à marginal do Rio Douro, o seu valor patrimonial e 

referência nacional do período do Estado Novo, além de ser um símbolo importante da 

indústria do Porto fez despertar interesse e justificar a sua preservação. 

Deste modo, a intervenção a realizar tinha como objetivo adaptar o existente ao novo uso 

zelando pela salvaguarda da essência do conjunto industrial, ou seja, ter em consideração o 

impacto da intervenção, preservando assim as suas características principais como é o caso 

da volumetria, a imagem e a implantação do edifício inicial (fig.49). 

Segundo o arquiteto responsável pelo projeto, Carlos Prata, refere que “a sua linguagem 

arquitectónica como expressão do programa especial para que foi projectado, conferem-

lhe um sentido urbano particular, cuja manutenção em muito poderá contribuir para a 

valorização da frente de rio, por assim se constituir um ponto de referência e identidade 

no contínuo que constituirá a prazo a edificação das volumetrias propostas no Plano de 

Pormenor elaborado para esta área.” (Prata, 2014: 113) 

Contudo, uma das grandes dificuldades para converter um antigo armazém frigorifico num 

edifício de habitação e comércio foi, sem dúvida, proteger o valor patrimonial. Por sua vez, 

foi possível manter a estrutura uma vez que se encontrava em bom estado de conservação e 

também como este edifício era composto por vários pisos reunia condições para que fosse 

possível a construção de um empreendimento residencial num local que outrora 

armazenava bacalhau (fig.50). 

Ao JN, Carlos Prata, explicou que "o edifício tem um carácter monolítico de peça única. É 

a caixa forte para guardar uma riqueza que, na altura, era o bacalhau. Com esta 

intervenção, faz-se buracos, recuando os alçados de vidro para preservar o carácter 

monolítico do edifício e manter a leitura de caixa forte do conjunto. O que se passa em  
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FIG 51 -  FACHADA PRINCIPAL (SUL) DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A DEMOLIR, INSERÇÃO DE VÃOS E OS ELEMENTOS 
ESCULTÓRICOS

FIG 53 - FACHADA NASCENTE  DA INTERVENÇÃO

FIG 52 -  CORTE TRANSVERSAL DA INTERVEBÇÃO 

A demolir
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cidades europeias e em Nova Iorque é a transformação de velhos edifícios em espaços 

completamente diferentes. É uma situação diversa do contexto da cidade”.  11

Assim sendo, o projeto de reconversão apoiou-se em três aspetos quanto às transformações 

que iriam ter um maior impacto: 

- O volume vertical que ligava os dois volumes horizontais e servia de acesso e 

distribuição para todos os pisos foi subtraído (fig.51), devido à falta de expressão face ao 

conjunto, tornando-se assim um elemento secundário. A subtração do volume vertical 

originou uma nova disposição espacial dos volumes que se mantiveram, transformando 

assim o conjunto uma vez que os dois corpos horizontais deixaram de estar unidos 

através de um terceiro volume e passaram a ser independentes, transformando assim a 

relação e a leitura dos volumes mas mantendo, de certo modo, a imagem e volumetria. 

- Existia uma certa carência de vãos nas fachadas do antigo Armazém, mais propriamente 

no corpo principal, o que impedia a entrada de luz e circulação de ar no interior, deste 

modo as fachadas sofreram alterações relativamente a abertura de vãos, sendo essas 

alterações mais significativa nas fachadas voltadas a nascente e a sul. Os vãos regulares 

que se abrem para o exterior encontram-se ajustados à métrica em relação à sua 

horizontalidade mantendo assim a composição da fachada existente. Estas aberturas não 

possuem caixilhos de modo a minimizar o efeito na fachada, assim optou-se por recuar 

os caixilhos criando um espaço exterior que serve de circulação e também de transição 

entre o exterior e o interior dos apartamentos (fig.52). 

Através de um eixo longitudinal conseguiu-se criar espaços de circulação vertical e 

também ductos para ventilação e entradas de luz zenital. 

Na fachada nascente foram criadas aberturas, de laje a laje, protegidas por uma grelha 

metálica, servindo assim para entrada de luz e ventilação das cozinhas dos diferentes 

apartamentos (fig.53). 

 LUZ, Carla Sofia. 2005. Frigorífico Acolhe Habitação. Porto : Jornal de Notícias Online.  Disponível na 11

Internet em: <https://www.jn.pt/arquivo/2005/frigorifico-acolhe-habitacao-515007.html> 
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FIG 54 - PLANTA DO PISO TÉRREO  DA INTERVENÇÃO

FIG 55 - PLANTA DO 1º PISO DA INTERVENÇÃO 

FIG 56 - PLANTA DO 2º PISO DA INTERVENÇÃO
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- Em relação ao interior dos volumes, uma vez que o antigo edifício se tratava de um 

armazém, foi necessária uma mudança para colmatar as exigências da nova função, 

existindo a necessidade de redefinir espaços como as circulações, os acessos e a 

distribuição interior, tendo em atenção algumas condicionantes que o edifício apresenta. 

No volume principal essas condicionantes encontram-se no pé-direito baixo, na 

profundidade do edifício e na densa malha estrutural que foi preservada ao máximo. 

No corpo secundário, as condicionantes para redefinir os espaços, são apenas nas 

aberturas existentes. 

- A divisão foi feita em dois espaços, no primeiro e segundo piso, com diferente 

utilização, ou seja, a sul as áreas de habitação, e a norte os estacionamentos que, devido 

à impossibilidade de construir pisos subterrâneos, teve que se optar por monta-cargas 

com o objetivo de distribuir os automóveis pelos pisos onde os proprietários do mesmo 

têm a sua habitação, para isso foi necessário eliminar sete pilares para que os 

automóveis conseguissem circular e conseguir estacionamentos com as dimensões 

necessárias, tendo sempre em conta o reforço da estrutura (fig.55-56). Esta divisão é 

ligada por um corredor longitudinal onde se encontram as caixas de escada e o elevador 

de acesso aos diferentes andares. 

Já no piso térreo a divisão é diferente, uma vez que se encontram os espaços comerciais 

e o acesso aos monta-cargas para os automóveis de modo proceder ao estacionamento no 

primeiro e no último piso, respetivamente ao piso da habitação (fig. 54). 

Em relação ao exterior, os elementos escultóricos mantiveram-se, bem como as linhas 

horizontais em baixo-relevo sendo as paredes das fachadas rebocadas e pintadas no final. 

No interior os materiais utilizados são a madeira, mármore, granito e a cerâmica para os 

pavimentos assim como os respetivos rodapés, tetos falsos com placas de gesso cartonado 

ou rebocados bem como as paredes e as caixilharias em alumínio lacado. 

A reconversão do antigo Armazém Frigorífico do Bacalhau, com projeto do arquiteto 

Carlos Prata, deu origem a um conjunto habitacional e comercial moderno e sofisticado,  
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FIG 58 - FACHADA PRINCIPAL DO DOURO’S PLACE, 2021

FIG 57 - RELAÇÃO DO DOURO’S PLACE COM O RIO DOURO, 2021
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que vem dar a uma zona da cidade que, outrora, era composta por edifícios dedicados à 

indústria e ao armazenamento de peixe, uma nova funcionalidade. Constituído por sete 

pisos com diferentes ocupações, o Douro’s Place dispõe de seis lojas, trinta e um 

apartamentos que, como se encontram voltadas a Sul, têm uma vista privilegiada sobre o 

Rio Douro, o que corresponde a uma mais valia para este edifício que se encontra muito 

bem localizado (fig.57). 

Assim, podemos concluir que, apesar das alterações profundas que a reconversão exigiu, 

uma vez que se transformou um armazém frigorífico em unidades de habitação e comércio, 

exigindo assim que se perdesse uma parte da estrutura existente de modo a ser possível 

introduzir o programa destinado ao seu novo uso, esta intervenção evitou a sua demolição 

e salvaguardou os valores presentes no antigo Armazém Frigorífico do Bacalhau, 

permanecendo a sua volumetria horizontal, as suas esculturas em baixo-relevo e com isto 

preserva-se também a memória do lugar, permitindo a sua reintegração e a continuidade do 

edifício (fig.58). 
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FIG 59 - ENTREPOSTO FRIGORÍFICO DO PEIXE, 2003
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2.2.2. - O caso do entreposto do frigorifico do peixe, em Massarelos 

HISTÓRIA 

O Entreposto Frigorífico do Peixe ou Bolsa do Pescado (fig.59), como também era 

conhecido, foi projetado pelo arquiteto modernista Januário Godinho e construído entre os 

anos de 1933 e 1935. Este edifício foi construído com a necessidade de suprimir a falta de 

qualidade na compra de peixe pela população, levando assim a Câmara Municipal do Porto 

a propor um edifício para esse efeito. 

O Entreposto estava equipado com câmaras frigoríficas e de congelamento, uma central 

frigorífica e ainda fabrico de gelo próprio, o que permitia assim o armazenamento do peixe 

em ótimas condições, tanto a nível de congelação como de higiene. Sendo um edifício para 

o armazenamento de peixe, estava diretamente ligado ao rio e ao mar, assim, para que fosse 

mais fácil o seu transporte foi construído um cais no Rio Douro e um túnel subterrâneo 

para fazer então a ligação cais-entreposto. 

No entanto, este edifício teve que ser aumentado devido ao crescimento comercial e há 

falta de edifícios de armazenamento naquela altura. Assim a ampliação tinha como 

objetivo melhorar a troca comercial entre pescador-comerciante visto que com esta 

ampliação foi também construída uma lota de peixe, o que viria a facilitar também a 

fiscalização pois o pescado era depositado no Entreposto e então depois vendido à 

população. 

Devido à construção do Armazém Frigorífico do Bacalhau, este edifício deixou de ter tanta 

procura para o armazenamento de pescado, levando assim o Entreposto a produzir e 

comercializar gelo, tornando-se o único fornecedor da cidade, até que em 1960 a C.M.P. 

decidiu vender o edifício pois a sua produção teria diminuído bastante e assim passou a 

armazém em 1961. Em 1977 foi classificado Imóvel de Interesse Público pelo IGESPAR, 

encontrando-se desocupado e ao abandono até 2015, ano em que nasceu naquele edifício 

um empreendimento hoteleiro. 
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FIG 60 - VISTA AÉREA DO ENTREPOSTO

FIG 61 - PLANTA DE ORDENAMENTO DA ÁREA DO ENTREPOSTO
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LUGAR 

O antigo Entreposto Frigorífico do Peixe estava localizado na freguesia de Massarelos, na 

margem norte do Rio Douro (fig.60), assim como o caso de referência apresentado 

anteriormente, o Armazém Frigorífico do Bacalhau, atualmente Douro’s Place, onde esta 

freguesia já foi referida e caracterizada. 

Com a sua frente para a Alameda Basílio Teles, privilegiado com vista para o rio, este 

edifício também está ladeado pela Rua da Fonte de Massarelos a oeste e pela Rua D. Pedro 

V a este, rua essa que separa o antigo Entreposto da Central Termoelétrica de Massarelos, 

atualmente Museu do Carro Elétrico. 

Estes edifícios de armazenamento de peixe estavam localizados nas zonas ribeirinhas, 

sendo as referidas nesta dissertação implantadas na freguesia de Massarelos como já 

referido, visto esta zona além de estar ligada diretamente ao rio e ao mar, o que facilitava 

imenso o processo de descarregar e conservar o pescado, e por sua vez era uma freguesia 

habitada maioritariamente por pescadores e comerciantes, mas estava bem localizada 

também pela próxima de infra-estruturas ferroviárias. 

Ao longo dos tempos esta freguesia pertencente ao concelho e distrito do Porto passou a 

ser uma zona mais industrial, com a criação de fábricas e com isto tornou-se também mais 

urbana, acabando por ficar para trás a atividade piscatória. 

Segundo o Plano Diretor Municipal do Porto, este edifício encontra-se atualmente numa 

Área de Interesse Urbanístico e Arquitetónico como conjunto e imóveis de valor 

patrimonial classificados ou em vias de classificação e qualificado como área histórica 

(fig.61). 

Esta informação, sobre o local onde está implantado este edifício e o valor que este edifício 

possui através do PDM, consegue-se perceber que reúne condições para ser alvo de uma 

ação de reconversão visto que apresenta valores, tanto a nível de lugar como patrimonial, 

indispensáveis para intervir e assim dar uma nova vida ao edifício. 
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FIG 62 - GAVETO E LOTA DO EBTREPOSTO FRIGORÍFICO DO PEIXE, 2013

FIG 63 - PLANTA DA CAVE DO ENTREPOSTO FIG 64 - PLANTA DO R/CHÃO E 1º PISO

FIG 65 - PLANTA DA CAVE, R/CHÃO, 1º PISO E 2º PISO DO GAVETO DO ENTREPOSTO
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DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

No projeto do arquiteto Januário Godinho para o Entreposto Frigorífico do Peixe percebe-

se que, este edifício industrial, recebeu influência da arquitetura modernista visto que o 

arquiteto responsável pelo projeto fazia parte dos primeiros arquitetos modernistass em 

Portugal, mas não só, influenciado também “desde o expressionismo alemão, à linguagem 

Dudokiana, do purismo Déco francês ao neoplasticismo holandês” (TOSTÕES, 2005). 

O antigo edifício da Bolsa do Pescado era composto por dois corpos com funções distintas,  

num onde era feita a licitação do peixe, ou seja a lota, voltada para o Rio Douro, e no 

gaveto a parte administrativa, sendo que do exterior, visivelmente, se percebe o edifício 

como um todo, o que dá um caráter inovador para a época numa construção industrial 

(fig.62). Destacando-se também a curvatura presente no gaveto onde se encontravam as 

escadas para o acesso aos diferentes pisos, bem como as varandas que criavam um jogo de 

cheios e vazios no edifício. 

O programa é desenvolvido em três pisos, cave, rés-do-chão e primeiro piso, à exceção do 

volume em gaveto cujo possui quatro pisos, assim o programa estava desenvolvido da 

seguinte forma: 

Na cave encontram-se localizadas as salas de receção, preparação e desperdício, 

instalações sanitárias e cais de expedição (fig. 63). Estes espaços estão localizados neste 

piso uma vez que o pescado era transportado por um túnel desde o cais de pesca até à sala 

de receção, onde depois de feita a escolha do peixe e a preparação era transportado até ao 

cais de expedição onde estavam localizadas as camionetas de carga, ou então através de 

monta-cargas era distribuído pelos restantes pisos para venda na lota ou armazenamento. 

No rés-do-chão, este com pé-direito duplo e com entrada através da Alameda Basílio Teles, 

estava localizada a lota para a comercialização do peixe que era feita através de licitações 

numa varanda superior e espaços de congelação (fig.64). No primeiro piso do gaveto 

estavam situadas as câmaras frias e os serviços administrativos, ou seja, escritórios, sala de 

reuniões, sala do diretor e arquivos. Já o segundo e último piso do gaveto é destinado a 

habitação, com uma sala comum, quarto e instalação sanitária (fig.65). 
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FIG 66 - FACHADA PRINCIPAL DO ENTREPOSTO

FIG 69 -  CORTE TRANSVERSAL E LONGITUDINAL DA LOTA DO ENTREPOSTO

FIG 67 -  FACHADA VOLTADA A POENTE DO ENTREPOSTO FIG 68 - CORTE LONGITUDINAL DO GAVETO DO 
ENTREPOSTO 
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Através da volumetria deste edifício consegue-se perceber a hierarquia dos volumes, a 

verticalidade do corpo destinado à parte administrativa com recuos para indicar a entrada 

no gaveto e as varandas que se destacam como elemento arquitetónico e ainda em relevo o 

nome do edifício “Entreposto Frigorífico do Peixe”. 

Quanto à fachada principal, ou seja, a que está voltada para a Alameda Basílio Teles e 

consequentemente para o Rio Douro, possui grandes vãos ritmados através de paredes 

verticais, e um portão de acesso para os comerciantes que quisessem ir fazer negócio à 

lota, onde por cima destes vãos está localizado em relevo a indicação da função daquele 

volume, “Bolsa do Pescado Lota” (fig. 66). Na fachada destacam-se também painéis em 

baixo relevo, da autoria do escultor Henrique Moreira, fundidos em cimento branco, que 

remetem à vida piscatória. 

As restantes fachadas, uma vez que se encontram voltadas para ruas secundárias tornam-se 

menos significantes em relação à fachada principal, sendo essa que dá importância ao 

edifício, tanto a nível estético como pela forma de inserção na paisagem (fig.67). 

Em relação ao sistema construtivo adotado para a Bolsa do Pescado, a nível estrutural tem 

uma estrutura porticada em betão, para que fosse possível a abertura de grandes vãos e 

tornando assim a planta livre de pilares contando apenas com três pilares que formam uma 

modulação de 2x4 (fig.68). Já a estrutura do edifício que continha as câmaras frigoríficas 

era constituída por uma malha de pilares distribuídos de seis em seis metros a eixo, uma 

vez que os vãos eram de menores dimensões e a sua existência era pontual (fig.69). O 

pavimento era em betonilha e as paredes eram revestidas a azulejo e rebocadas, assim 

como os tetos também eram rebocados. 
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FIG 70 - FACHADA PRINCIPAL DA INTERVENÇÃO

FIG 71 - FACHADA VOLTADA A POENTE DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A CONSTRUIR

FIG 72 - FACHADA VOLTADA A ESTE DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A CONSTRUIR

A construir

A construir
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INTERVENÇÃO: HOTEL VINCCI PORTO 

O arquiteto José Carlos Cruz foi o responsável pelo projeto de intervenção que veio 

transformar a Bolsa do Pescado, que no momento se encontrava sem uso e ao abandono, 

numa outra função, ou seja, um hotel. Esta intervenção veio ocupar um edifício com valor 

patrimonial e um exemplar do estilo moderno em Portugal contando ainda com vista 

privilegiada para o Douro, fazendo parte de um acordo que visa dar uma nova vida a 

edifícios simbólicos e que se tornaram obsoletos nas cidades europeias. 

Assim, a intervenção a realizar tinha como objetivo adaptar o edifício à nova função 

preservando a identidade do existente, ou seja, manter a sua estrutura, bem como a fachada 

de modo a salvaguardar o caráter industrial do seu uso anterior e restaurar os elementos 

arquitetónicos presentes para que fosse possível perceber a história do edifício e as suas 

fases evolutivas, uma vez que a Bolsa do Pescado possuía qualidade arquitetónica (fig.70). 

Uma vez que a intenção era introduzir um hotel, o programa previa um certo número de 

quartos que, adequando à dimensão do edifício, não seria possível, sendo necessário 

recorrer a outro método dado que o investimento que estava a ser feito não daria para 

reduzir o número de quartos pois deixaria de ser rentável, criando assim uma condicionante 

para o projeto. Deste modo, surgiram três hipóteses para solucionar o problema, passando 

por: 

- Adquirir o terreno localizado a norte da preexistência com a intenção de construir um 

novo volume independente mas interligado com o existente. Assim este volume com 

uma volumetria horizontal daria lugar ao espaço dos quartos, criando assim uma rutura 

no conjunto. (fig.71-72) 

- Reduzir o número de quartos para que fosse possível integrá-los na pré-existência do 

volume da Bolsa do Pescado mas, como já referido, reduzir o número de quartos era 

insustentável e também devido à estrutura presente não era possível integrar os quartos 

neste espaço. 
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FIG 73 - PLANTA DO 3º PISO DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A CONSTRUIR

FIG 74 -  PLANTA DO 2º PISO DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A CONSTRUIR

FIG 75 - PLANTA DO R/CHÃO DA INTERVENÇÃO COM VOLUME A CONSTRUIR

A construir

A construir

A construir
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- Por fim, foi posto em hipótese utilizar o volume onde inicialmente albergava as câmaras 

frigoríficas mas devido também à sua malha estruturante não era possível construir 

quartos uma vez que para ser possível era necessário mexer na sua estrutura o que iria 

perder o seu caráter inicial. 

Deste modo, foi criado um novo volume onde foi possível inserir o número de quartos 

programados criando uma relação entre a pré-existência e o novo, devido ao desenho deste 

novo volume que mostra mais uma evolução deste conjunto através da sua implantação, 

encontrando-se afastado do volume da Bolsa do Pescado e criando uma torção em relação 

à Rua da Fonte de Massarelos, para a qual a sua fachada principal deste volume se 

encontra voltada (este), de forma a garantir uma maior privacidade, tornando-se assim um 

volume independente com a sua própria linguagem mas comunicante com as pré-

existências do Entreposto Frigorífico do Peixe (fig.73-74-75). 

Posto isto, era necessário intervir nas pré-existências e distribuir o programa restante. 

Assim a intervenção e a inserção do programa foi feita da seguinte forma: 

- No gaveto, devido à sua entrada peculiar e ao seu espaço livre, passou a ser o 

restaurante que, embora pertença ao hotel, não é só destinado a hóspedes, onde se 

preservou as escadarias e os pilares e foi necessário alterar a imagem do espaço devido à 

necessidade de criar espaços técnicos e infra-estruturas, não adulterando a estrutura 

(fig.75). 

- Nos pisos superiores do gaveto, tendo em conta a vista privilegiada para o Douro e para 

a cidade, encontram-se as suítes do hotel que devido à sua localização neste volume já 

existente são beneficiadas com varanda, maior área e por isso possuem espaço de estar 

(fig.73-74). 

- No volume da antiga Bolsa do Pescado, tratando-se de um volume central visto da 

Avenida, o seu interior amplo e a sua linguagem diferenciada foi o espaço escolhido 
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FIG 77 - FACHADA PRINCIPAL DO HOTEL VINCCI PORTO, 2019

FIG 76 - PLANRA DO PISO DA CAVE DA INTERVENÇÃO 
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para acolher a entrada principal para o hotel, que viria a ser assim o momento fulcral  deste 

edifício, contando também com a sala de receção, um bar de apoio na varanda, onde antes 

era o local de compra do pescado, e os serviços administrativos (fig.75). Com estas 

mudanças foi necessário criar espaços de circulação e acessos verticais para os pisos 

inferiores onde estavam localizadas as salas de conferência, o spa, assim como as 

instalações sanitárias que auxiliam o restaurante e a sala de receção 

- Na cave, embora surja um problema devido à estrutura existente, que foi respeitada  e 

preservada, tornando certos espaços mais estreitos como é o caso de alguns corredores 

onde a passagem se torna mais estreita quando coincide com pilares, acolheu as 

cozinhas e espaços de armazenamento, espaços destinados aos trabalhadores, ou seja, 

sala de refeições e balneários, lavandaria, zona de lixos, estacionamento com zona 

específica para cargas e descargas destinado ao hotel, contando ainda com ginásio e 

salas de reuniões onde é possível modificar o espaço através de paredes amovíveis 

(fig.76). 

Em relação ao exterior, os vãos e os elementos escultóricos alusivos à pesca mantiveram-

se, bem como as entradas de luz pela cobertura em tijolo de vidro, sendo apenas mudado o 

vidro verde de alguns vãos com o intuito de afastar as moscas para o transparente de uso 

comum. As fachadas rebocadas e pintadas no final também se mantiveram. 

Deste modo, esta intervenção veio modificar a modulação interior do antigo Entreposto 

Frigorífico do Peixe sem nunca pôr em causa a estrutura e a imagem exterior, mantendo 

assim os valores e reintegrar o edifício através de uma ação de reconversão. 

Assim, o antigo Entreposto Frigorífico do Peixe foi reconvertido num empreendimento 

turístico, pertencente à cadeia hoteleira Vincci dando assim o nome ao hotel, Hotel Vincci, 

sendo o primeiro hotel desta cadeia no Porto que conta com projeto da autoria do arquiteto 

José Carlos Cruz, como já referido. 
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FIG 78 -  FACHADA DO GAVETO E FACHADA PRINCIPAL DO HOTEL VINCCI PORTO, 2021
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O Hotel Vincci Porto, devido à sua localização, presenteia os seus hóspedes com uma vista 

sobre o rio Douro, no qual podem também desfrutar da marginal para passear e conhecer a 

cultura e gastronomia da cidade do Porto.  

Com um estilo moderno e sofisticado, o Hotel Vincci é composto por cinco pisos e conta 

com noventa e cinco quartos, sendo que os quartos que se encontram no gaveto estão 

voltados a sul, com vista para a cidade e para o rio, sendo privilegiados em relação aos que 

se encontram voltados a este para a Rua Fonte de Massarelos e até mesmo os que estão 

voltadas para o centro do edifício. Conta também com restaurante, bar, ginásio e spa. 

Podemos concluir que nesta intervenção, onde um entreposto frigorífico do peixe foi 

reconvertido numa unidade hoteleira, poucas foram as alterações realizadas. Essas 

alterações ocorreram no interior do edifício, sem alterar a estrutura da preexistência e 

preservando a fachada existente, projetada pelo arquiteto Januário Godinho, com os seus 

baixos-relevos, permitindo assim aliar a sua nova função ao seu antigo uso e deste modo 

salvaguardar os valores da antiga Bolsa do Pescado, assumindo assim que esta reconversão 

preservou os valores e também a memória do que antigamente aqui acontecia, permitindo 

dar continuidade e reintegrar este edifício (fig.78). 
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FIG 79 -  FACHADA PRINCIPAL DA TIPOGRAFIA “GRÁFICOS REUNIDOS”, 2014
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2.2.3. - O caso da tipografia “Gráficos Reunidos”, no Porto 

HISTÓRIA 

A tipografia “Gráficos Reunidos” (fig.79) foi construída no início do século XX devido à 

necessidade de criar espaços para pequenas industrias, como é o caso de uma tipografia, 

uma vez que este tipo de função não estava muito desenvolvido e era algo fundamental 

para o centro da cidade, então surgiu esta tipografia juntamente com uma oficina de artes. 

Assim, durante cerca de cem anos este espaço destinava-se à impressão e encadernação de 

livros, jornais, capas de discos e até mesmo teses de mestrado e doutoramento, sendo 

responsável por todo o procedimento desde que o autor entrega o ficheiro até à 

comercialização do produto final. 

Em Portugal, a tipografia surge na transição do século XV para o século XVI, devido ao 

contacto com outros países possibilitando assim a importação de máquinas, de arte e 

mesmo de tipógrafos de outros países europeus.  

Só com a Revolução Industrial é que este tipo de indústria ganha uma maior proporção em 

Portugal através das alterações que ocorreram a nível da comunicação, as máquinas em 

substituição ao artesanal, aparecimento do jornal e as mudanças sociopolíticas, embora a 

tipografia não tenha tido o mesmo desenvolvimento em Portugal como teve no resto da 

Europa. 

No final do século XX, embora a economia não tenha aumentado de forma exorbitante 

através da indústria gráfica, foi neste período que houve um aumento significativo de 

tipógrafos, as empresas fizeram um maior investimento neste setor e por conseguinte a 

indústria focou-se especialmente no mercado interno. 

Até que, devido ao avanço da tecnologia, a procura por tipografias foi diminuindo, visto 

que atualmente existe uma enorme variedade de espaços destinados ao mesmo efeito com 

equipamentos mais modernos, o que leva ao encerramento de muitas tipografias, como é o 

caso da tipografia “Gráficos Reunidos” que fechou as portas em 2014. 

ANA PINHEIRO                                                                                                                                                            103



A RECONVERSÃO DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL                                                                                                         

 

ANA PINHEIRO                                                                                                                                                            104

FIG 81 - PLANTA DE ORDENAMENTO DA ÁREA DA TIPOGRAFIA

FIG 80 - VISTA AÉREA DA TIPOGRAFIA
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LUGAR 

A antiga tipografia “Gráficos Reunidos” estava localizada na Rua Álvares Cabral, 

freguesia de Cedofeita, no Porto (fig.80). Numa rua onde se encontra maioritariamente 

edifícios destinados à habitação, este edifício encontra-se muito bem situado uma vez que 

se trata de uma zona com ótimos acessos e rodeada por inúmeros pontos de interesse, 

atraindo assim imensos visitantes. 

Além de ser a cidade que deu o nome a Portugal, a cidade do Porto, conhecida 

internacionalmente pelo seu vinho, é também famosa pela arquitetura contemporânea, pelo 

centro histórico e pelas pontes, por outro lado, a sua cultura e gastronomia também são 

fatores essenciais nesta cidade. 

A praça Mouzinho de Albuquerque ou Rotunda da Boavista, como também é conhecida, é 

a maior praça desta cidade, engloba um espaço de lazer ao centro com um jardim e uma 

enorme variedade de acessos, através de automóvel, a vários pontos da cidade, inclusive à 

rua onde se situa a antiga tipografia. Na sua proximidade podemos encontrar a Casa da 

Música, o Mercado Bom Sucesso, a Igreja de Cedofeita e da Lapa. 

Já fora deste local, podemos encontrar outros pontos de interesse que fazem parte do 

património arquitetónico da cidade do Porto, como é o caso da Torre dos Clérigos, um dos 

pontos mais altos, de onde se pode tirar partido da vista sobre o Porto e arredores, sendo 

para isso necessário subir os 225 degraus que a torre possui. A Estação de S. Bento, a 

Livraria Lello e a Ponte D. Luís são outros exemplos das várias atrações que esta cidade 

possui. Assim, pode-se afirmar que esta cidade, no que diz respeito à cultura e à 

arquitetura, apresenta uma forte abundância. 

Segundo o Plano Diretor Municipal do Porto, este edifício atualmente encontra-se numa 

Área de Interesse Urbanístico e Arquitetónico como conjuntos e imóveis de valor 

patrimonial e qualificado como área de frente urbana continua de tipo I (fig.81). Assim, 

através do valor que este edifício possui consegue-se perceber que reúne condições para 
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FIG 82 -  IMAGEM DO PISO TÉRREO DA TIPOGRAFIA, 2018

FIG 83 - IMAGEM DO ELEVADOR PARA O TRANSPORTE DE LIVROS DA TIPOGRAFIA, 2018 
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ser alvo de uma ação de reconversão, visto que apresenta valores indispensáveis para uma 

intervenção. 

DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

No edifício existente, ou seja, na tipografia Gráficos Reunidos, que servia de oficina e 

armazém, era visível a sua função através da sua organização espacial, espaços amplos de 

cariz industrial (fig.82) e ainda, no seu interior, se podia observar um elevador em ferro 

para o transporte de livros, de forma a facilitar a sua deslocação (fig.83).  

Este edifício, de tipologia oficinal, estando presente no centro da cidade do Porto, é 

caracterizado pelas suas frentes estreitas, composto por dois lotes idênticos e ligados entre 

si, contam ainda com um jardim nas traseiras do edifício para uma maior privacidade, uma 

vez que assim tornava-se impossível observar através da rua Pedro Álvares Cabral, rua  

essa para onde o edifício está voltado.  

Com uma forte presença do estilo Déco, marcante na arquitetura neste período, está visível 

na sua fachada principal em pedra, através da simplicidades, das linhas retas, da geometria, 

da simetria e nos planos sobrepostos. Devido à antiguidade deste local, este edifício conta 

com a presença de vários estilos arquitetónicos ao seu redor, desde o neoclassicismo até à 

arquitetura moderna. 

A tipografia Gráficos Reunidos viu a sua atividade encerrada em 2014, onde mais tarde foi 

classificada, devido ao seu valor arquitetónico e urbanístico, como Conjunto de Interesse 

Público 
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FIG 84 - IMAGEM DA FACHADA PRINCIPAL APÓS INTERVENÇÃO, 2021 

FIG 85 - PLANTA DO PISO TÉRREO DA INTERVENÇÃO
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INTERVENÇÃO: HOTEL TIPOGRAFIA DO CONTO 

O projeto de intervenção que veio transformar a tipografia Gráficos Reunidos, que se 

encontrava ao abandono, em Hotel Tipografia do Conto, da autoria do gabinete de 

arquitetura Pedra Líquida, tendo como arquiteto responsável pelo projeto o arquiteto Nuno 

Grande, visa dar ao centro da cidade um espaço diferente dos outros e uma experiência 

distinta aos seus hóspedes, onde, além da modernidade de um novo edifício, esteja presente 

a memória do antigo, estando estes dois tempos, o passado e o presente, ligados no mesmo 

edifício. 

Esta intervenção tinha como objetivo adaptar a preexistência à nova função, ou seja, 

reconverter o seu uso de tipografia para hotel, mantendo a identidade e a memória do 

passado, o que foi possível através de um projeto arquitetónico que manteve alguns 

elementos para que não pusesse em causa os valores do edifício existente, deste modo 

“todos estes locais da Tipografia do Conto remetem para a sua vida passada, com a 

memória do papel a estar presente no edifício” , referem os arquitetos responsáveis pelo 12

projeto. 

Assim, a fachada principal em pedra que remete ao estilo Déco foi preservada, sendo um 

elemento com bastante importância para este edifício devido ao seu valor histórico (fig. 

84). O espaço amplo existente, sobretudo no piso térreo, facilitou a criação dos espaços 

comuns do hotel sendo que, nos pisos superiores, teve que existir uma maior preocupação 

visto que era necessária a construção de quartos, o pátio que iluminava e ventilava os 

espaços também foi mantido, para que fosse possível criar entradas de luz para as divisões 

interiores e também para servir de apoio ao café adjacente ao hotel (fig.85).  

O edifício é então composto por duas casas que, embora possuam entradas independentes,  

estão interligadas interiormente, onde se desenvolve o hotel e o café cultural. Em relação à 

estrutura, na casa onde se encontra atualmente o hotel, a estrutura foi reforçada devido ao 

 GODINHO, Rui Miguel. 2020. De uma tipografia no Porto fez-se um hotel que conta contos e ganha 12

prémios. Porto : Público. Disponível na Internet em: <https://www.publico.pt/2020/10/07/p3/fotogaleria/de-
uma-tipografia-no-porto-fez-se-um-hotel-que-conta-contos-e-ganha-premios-402748>
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FIG 86 -  PLANTA DO 1º PISO DA INTERVENÇÃO

FIG 87 -  PLANTA DO 2º PISO DA INTERVENÇÃO
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seu estado de degradação, recorrendo para isso a sistemas construtivos em betão, como é o 

caso das lajes de pavimento nas quais algumas foram reaproveitadas e outras foram 

construídas posteriormente. Já onde se encontra o café não foi necessário e por isso 

manteve-se o sistema construtivo preexistente. A fachada posterior, voltada para o jardim 

que se encontra nas traseiras do Hotel Tipografia do Conto, é em madeira de modo a 

preservar a “memória das gavetas onde se guardavam os carateres tipográficos” (fig.90). 

Todos os materiais que existiam no local foram reciclados ganhando outra vida, tal como o 

edifício e o elevador (fig.91), sendo que os materiais mais utilizados nesta intervenção 

foram o ferro, a madeira, a cerâmica e o mais dominante dos materiais foi o betão, 

utilizado não só na estrutura do edifício mas também nos tetos onde se pode observar 

textos em baixo relevo gravados no betão. 

A Tipografia do Conto é então um edifício onde o contemporâneo e o moderno se 

misturam, dando lugar a um espaço sofisticado e agradável para quem o visita, tanto a 

nível cultural como de alojamento, uma vez que possui não só o hotel mas também um 

espaço adjacente a este, o Café Cultural, com o propósito de servir os hóspedes e servindo 

também para atividades culturais e exposições (fig.89). 

Constituído por quatros pisos, o Hotel Tipografia do Conto dispõe de dez unidades de 

alojamento, um café como referido anteriormente e ainda espaços comuns que estão 

diretamente ligados a um pátio, construído devido à necessidade de criar entradas de luz 

natural para os quartos interiores, e a um jardim. 

Assim, através da porta de entrada, logo no rés do chão observa-se a receção e os espaços 

comuns, ou seja, sala de refeições, uma área de estar e ainda uma biblioteca, tudo isto 

ligado ao jardim existente nas traseiras do edifício que contém uma piscina. 

Nos pisos superiores (piso 1, piso 2 e piso 3), acessíveis através de um elevador que 

outrora servia para transportar livros, encontram-se os quartos com decoração alusiva ao 

antigo uso do edifício, sendo que no piso 1 apenas existem duas unidades de alojamentos 

(fig.86) e nos restantes quatro unidades de alojamento em cada piso (fig.87-88).  
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FIG 92 -  IMAGEM DA FACHADA POSTERIOR DO HOTEL TIPOGRAFIA DO CONTO VISTA DO JARDIM, 2019
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Deste modo, o Hotel Tipografia do Conto surge com um novo conceito de forma a desfazer 

a ideia de um simples hotel, dando assim, a quem o visitar, a possibilidade de viver novas 

experiências no tempo que permanecer neste empreendimento turístico, tanto dentro de 

portas, através do espaço cultural que a Tipografia do Conto oferece, como fora do hotel 

através da diversidade de distrações que existe na cidade, sendo que ”a rua é 

essencialmente habitacional, então o hotel vem trazer, no piso térreo, um espaço 

diversificado onde podem existir eventos culturais que se podem organizar”8.  13

De salientar também que este projeto venceu duas distinções, melhor intervenção de uso 

turístico e melhor intervenção da cidade do Porto, do Prémio Nacional de Reabilitação 

Urbana que, segundo o arquiteto Nuno Grande, ”com esta conquista, o júri veio mostrar 

que valoriza a reabilitação destes espaços que estão a degradar-se, como é o caso das 

tipografias” . 14

Podemos concluir que nesta intervenção procurou-se preservar a memória industrial da sua 

ocupação anterior, através do piso térreo, do elevador em ferro, assim como em algumas 

chapas de impressão que ali foram deixadas, e o valor artístico patente nas fachadas, tanto 

na principal como na posterior (fig. 92), perdendo-se deste modo o valor material. 

Deste modo, percebe-se a intenção de salvaguardar os valores que a preexistência possuía e 

que, com esta ação de reconversão, permaneceram, permitindo reintegrar este edifício na 

cidade assim como a memória do lugar. 

 GODINHO, Rui Miguel. 2020. De uma tipografia no Porto fez-se um hotel que conta contos e ganha 13

prémios. Porto : Público. Disponível na Internet em: <https://www.publico.pt/2020/10/07/p3/fotogaleria/de-
uma-tipografia-no-porto-fez-se-um-hotel-que-conta-contos-e-ganha-premios-402748>.

 Ibidem.14
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CAPÍTULO III - INTERVENÇÃO NO CENTRO EMISSOR DE MIARAMAR 
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FIG 93 -  IMAGEM DAS PAREDES ESTRUTURAIS ATRAVÉS DA SALA DO EMISSOR, 2020

FIG 94 - IMAGEM DAS PAREDES ESTRUTURAIS E DOS PILARES ATRAVÉS DO PISO INFERIOR, 2020
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3.1. - Conceito base 

O objetivo desta intervenção visa a reconversão de um edifício com características 

industriais, com projeto de 1955, que devido ao avanço da tecnologia levou a sua função à 

obsolescência, e por isso esta intervenção pretende dar um novo uso a um edifício que, 

apesar do seu abandono, manteve a sua estrutura intacta e com isto surgiu a necessidade de 

intervir de forma a dar uma nova vida ao lugar onde está implantado, enriquecer a 

paisagem e também preencher uma necessidade local através de uma função que seja 

escassa em Miramar, visto que um “projecto de reconversão pode surgir (…), da 

oportunidade de preencher uma lacuna nas necessidades locais, aproveitando uma 

estrutura existente.”  (fig. 93) 15

Deste modo, esta intervenção prende-se sobretudo à sustentabilidade e ao significado do 

edifício, uma vez que a escolha de intervir no Centro Emissor de Miramar foi sobretudo 

pelo valor estrutural que o edifício possui, visto se encontrar em bom estado de 

conservação, e não pelas características do edifício, valorizando assim, inicialmente, a 

parte estrutural e só depois os elementos artísticos e históricos, tendo sempre em atenção 

que “a reconversão de edifícios industriais pode ser realizada para qualquer uso, desde 

que a adaptação não comprometa a sua integridade estrutural, estética ou formal, e sem 

pôr em risco os seus valores (histórico, de memória, artístico).”  (fig.94) 16

Com isto, existem dois conceitos que vão andar lado a lado, a reconversão e a 

sustentabilidade, conceitos esses que devem estar sempre interligados, visto que uma 

intervenção bem executada torna-se sustentável e por isso, após a análise e conhecimento 

do que deve ou não ser preservado, a opção “construir no construído” foi a mais viável a 

nível da sustentabilidade uma vez que, como já referido, a estrutura da preexistência será 

completamente utilizada, evitando assim a demolição para nova construção pois “a 

construção é uma das actividades com maior impacto ambiental. Esse impacto está,  

 SERRANO, Ana Catarina Bispo. 2010. Reconversão de Espaços Industriais: Três projectos de 15

intervenção em Portugal. Lisboa : Universidade Técnica de Lisboa

 Ibidem, p. 6116
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sobretudo, associado à construção nova, e resulta do consumo de enormes quantidades de 

materiais, de matérias-primas e de energia.” , tornando-se assim mais vantajoso a nível 17

económico e também a redução de meios mecânicos contribuindo assim para o aspeto 

ambiental. 

No entanto, segundo Francisco Garcia (1992: 186-187), existe também a possibilidade de 

introduzir um novo volume que dê apoio ao existente, pois muitas vezes o programa para a 

nova função não se consegue ajustar apenas a um corpo, devido às suas dimensões, para 

isso existem três formas diferentes de relacionar o volume existente (A) e o novo volume 

(B), como mostra na figura 95. 

Assim, importa ter em atenção que a nova construção respeite o volume já existente, em 

relação a alinhamentos e até mesmo aos materiais que irão ser utilizados, de modo a que a 

adição de um novo volume não cause impacto, tanto na preexistência como no conjunto, 

mas que seja algo que complemente e que seja visto como um todo, podendo ainda existir, 

caso seja necessário, a introdução de um novo elemento de ligação entre os dois corpos, 

tendo sempre em consideração que se trata de uma ação de reconversão e por isso é 

necessário que exista equilíbrio entre o edifício existente e o novo, de forma a não pôr em 

causa os valores e a identidade que já existiam. 

Posto isto, o conceito base utilizado para esta intervenção passou por, de todas as 

intervenções possíveis, dar uma nova vida ao edifício através de um projeto de 

reconversão, transformando assim um edifício que servia de centro emissor numa unidade 

hoteleira, localizada à beira-mar, pretendendo valorizar não só o local onde se encontra, 

mas também a paisagem e ainda dar lugar a uma função que se encontra escassa nesta 

zona, tudo isto sem adulterar a estrutura do edifício existente 

 CÓIAS, Vítor. 2004. Reabilitação: a melhor via para a construção sustentável. Lisboa : GECoRPA. 17

Disponível na internet em: <http://www.gecorpa.pt/Upload/Documentos/Reab_Sustent1.pdf>
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3.2. - Metodologia de intervenção 

Antes de qualquer intervenção no edificado é necessário perceber quais os passos a dar de 

forma a intervir sem prejudicar o que lá se encontra e para isso é indispensável perceber, 

antes de qualquer outro passo, qual o método mais correto a realizar para que não haja 

consequências negativas para a preexistência, tendo como base o estudo de casos de 

referência, analisados no capítulo anterior, com o intuito de compreender como é que 

outros arquitetos interviram em edifícios patrimoniais, mais concretamente em projetos de 

reconversão.  

Essa metodologia passa então por observar atentamente e estudar detalhadamente o caso de 

estudo, de modo a recolher informação necessária para que se perceba onde podemos 

intervir e assim reunir critérios que justifiquem, no fim, a escolha das nossas ações. Deste 

modo, os passos metodológicos dados para posteriormente ser realizado o projeto de 

intervenção no Centro Emissor de Miramar, passaram pelas seguintes fases: 

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DO EXISTENTE 

LEVANTAMENTO DO EXISTENTE 

ESCOLHA DO TIPO DE INTERVENÇÃO 

PROJETO DE RECONVERSÃO 
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1.  ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DO EXISTENTE 

É bastante importante, para um projeto de intervenção, a análise e diagnóstico do existente, 

pois só assim é possível perceber a evolução história do edifício, os valores patrimoniais 

que ele possui e o seu estado de conservação, só depois do estudo aprofundado de toda a 

informação recolhida é que iremos ter as bases para decidir o que deve ou não ser 

modificado, para que não se retire ao edifício a identidade e os valores que este possui, mas 

sim que, através do projeto de reconversão, se consiga trazer de volta à cidade e à 

comunidade um edifício que ficou perdido no tempo. 

2. LEVANTAMENTO DO EXISTENTE 

Após concluída a fase prévia, de análise e diagnóstico do objeto a intervir, é necessário  

“(…) realizar o levantamento geométrico do edifício”, caso se consiga obter as partes 

desenhadas originais do edifício existente, ou seja, plantas dos diferentes pisos bem como 

cortes e alçados, como foi o caso do Centro Emissor de Miramar, é então necessário “(…) 

fazer a verificação e retificação do existente, (…)”, para que se perceba se existiu alguma 

intervenção pelo meio e então mais tarde, no projeto de intervenção a realizar, estar tudo de 

acordo. (Appleton, 2003: 147) 

3. ESCOLHA DO TIPO DE INTERVENÇÃO 

A terceira e última fase antes do projeto é então a escolha do que vai acontecer ao edifício,  

qual a ação de intervenção mais adequada para um edifício que foi abandonado devido à 

obsolescência da sua função, sendo possível só depois de toda a análise efetuada à 

preexistência para que o resultado da intervenção seja positivo. 

Assim sendo, conclui-se que, já não faz sentido manter a sua antiga função uma vez que se 

tornou obsoleta devido ao avanço tecnológico, no entanto a estrutura deste edifício que se 

encontrou ao abandono durante alguns anos, encontra-se em bom estado de conservação, 

deste modo a ação a ser utilizada para esta intervenção é a reconversão , conciliando assim 

a sustentabilidade com a preservação. 
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FIG 96 - PORTA TRABALHADA EM FERRO, 2020

FIG 98 - IMAGEM DO EDIFÍCIO DO CENTRO EMISSOR DE MIRAMAR, 2020

FIG 97 - ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO, 2020 
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3.3. - Projeto de reconversão 

Depois da análise efetuada e das várias formas de intervir serem estudadas, a escolha 

recaiu então por uma ação de reconversão no antigo edifício pertencente ao Centro 

Emissor de Miramar, adaptando assim o edifício a uma nova função. A escolha deste tipo 

de intervenção deveu-se ao facto da estrutura do edifício existente se encontrar em bom 

estado de conservação permitindo assim a sua utilização, contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento sustentável. Também se procurou preservar os valores que lhe conferem e 

o significado do edifício sem o comprometer. 

Apesar dos poucos valores que o Centro Emissor de Miramar possui, a intenção é 

preservar os que existem, sendo esses valores os seguintes: 

VALOR ARTÍSTICO 

- Porta trabalhada em ferro (fig.96) 

VALOR HISTÓRICO  

- Arquitetura Português Suave - este edifício tem características do estilo Português 

Suave através dos seus elementos decorativos como a pedra rústica, telhados de águas 

inclinadas, estética linear e volumetria e a torre com coruchéu (fig.98) 

- Paredes estruturais em granito 

- Proximidade com a Capela do Senhor da Pedra - esta antiga capela é um marco 

histórico e religioso para esta zona, Miramar 

VALOR SOCIAL 

- Este edifício tinha como função melhorar a qualidade dos programas de rádio no norte 

de Portugal de modo a informar e entreter a sociedade. 

VALOR CIENTÍFICO 

- Utilização do betão armado a nível estrutural (fig.97) 

- Primeiro centro emissor de ondas médias (100 kw) - tecnologia mais avançada na época. 
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FIG 99 - RELAÇÃO ENTRE A INTERVENÇÃO NA PREEXISTÊNCIA E O NOVO VOLUME

FIG 100 -  PLANTA DO PISO -1 COM OS ELEMENTOS A CONSTRUIR, A DEMOLIR E A MANTER NA PREEXISTÊNCIA

FIG 101 -PLANTA DO PISO DO R/CHÃO COM OS ELEMENTOS A CONSTRUIR, A DEMOLIR E A MANTER NA PREEXISTÊNCIA 

A construir A demolir A manter

A construir A demolir A manter
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Assim, esta intervenção procura reconverter o Centro Emissor de Miramar, que se encontra 

ao abandono e devido ao avanço tecnológico a função que aquele edifício tinha encontra-se 

obsoleta, numa unidade hoteleira, Hotel Mira-o-Mar. Esta intervenção tem como objetivo 

adaptar o edifício ao seu novo uso, preservando o significado do edifício, ou seja, manter a 

sua estrutura e as fachadas, devido à qualidade arquitetónica que possui, bem como 

salvaguardar os seus valores, de modo a não apagar da memória o que ali aconteceu no 

passado, tratando-se do primeiro centro emissor do norte de Portugal 

Deste modo, visto que a intenção da intervenção é introduzir um hotel, o programa é 

extenso e por isso tornava-se impossível desenvolvê-lo no edifício existente devido à sua 

dimensão e às suas características. Assim, uma vez que o terreno onde a preexistência está 

inserida conta com 27000 m2, seria possível a construção de um novo volume de modo a 

solucionar o problema, integrando todo o programa necessário para um hotel, e então o 

volume existente passar a conter a piscina interior que devido à sua organização espacial, 

às características e à sua localização no terreno fez com que a sua adaptação fosse possível 

(fig.99). 

A intervenção na preexistência para a inserção da piscina interior foi realizada da seguinte 

forma (fig.100-101): 

- A estrutura do antigo edifício foi mantida devido à sua qualidade estrutural e uma vez 

que se trata de um edifício industrial, a sua organização espacial é ampla sendo então 

possível a inserção de uma piscina, não necessitando de alterar a estrutura. No entanto, 

foi necessário eliminar algumas paredes interiores para ser possível integrar alguns 

espaços complementares à piscina, como a sauna, balneários e espaços de circulação. 

- A escadaria em pedra que dá acesso ao edifício também foi mantida, bem como a torre, 

onde foi possível criar os espaços de circulação vertical, ou seja, uma caixa de escadas e 

um elevador que dá acesso aos dois pisos deste volume, no piso inferior onde estão 

localizados os balneários e espaços técnicos e no piso superior onde se encontra a 

piscina e a sauna. 

ANA PINHEIRO                                                                                                                                                            127



A RECONVERSÃO DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL                                                                                                         

ANA PINHEIRO                                                                                                                                                            128

FIG 102 -  CORTE CONSTRUTIVO DA INTERVENÇÃO A REALIZAR NA PREEXISTÊNCIA

FIG 103 - PLANTA DO 1º PISO DO NOVO VOLUME
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- Em relação às fachadas manteve-se o mesmo acabamento, emboço e reboco, na parte 

superior, e granito na parte inferior. Foi necessário introduzir novos vãos e criar mais 

abertura nos existentes para a entrada de luz de modo a iluminar a piscina com luz 

natural, tendo sido respeitada a sua localização inicial na grande maioria e mantendo o 

material existente, ou seja, madeira (fig.102).  

- A estrutura da cobertura foi mantida bem como o tipo de telha, sendo apenas necessário 

reparar algumas patologias devido à falta de manutenção pela qual o edifício passou. A 

nível construtivo foi apenas introduzido isolamento nas paredes pelo interior de modo a 

garantir conforto térmico, no pavimento e no teto também foi aplicado isolamento com 

acabamento em deck de madeira e forro de madeira, respetivamente (fig.102). 

No entanto, como referido anteriormente, foi necessário recorrer à construção de um novo 

volume para que se consiga incluir todo o programa indispensável ao funcionamento do 

hotel. Esse volume, com base na exclusão segundo Francisco Garcia, é independente em 

relação ao volume existente, mas o seu desenho deve respeitar a preexistência no que toca 

a alinhamentos de modo a não comprometer e deixar esquecido o que já lá existia. Para 

isso, esta nova construção foi pensada da seguinte forma (fig.103): 

- O novo volume foi alinhado a norte pelas moradias que se encontram localizadas a 

nascente do terreno, e a sul pela fachada norte da preexistência de modo a não fazer uma 

barreira visual a quem se encontra na piscina interior (volume existente) e na piscina 

exterior, deste modo só o segundo piso é que se encontra alinhado pela fachada norte da 

torre do edifício existente, estando assim sustentado por pilotis. 

- O acesso do novo volume até à piscina interior pode ser efetuada de três formas 

distintas, pelo interior através de uma passagem que atravessa o jardim e liga os dois 

corpos conseguindo, através da fachada envidraçada este possui, ter contacto visual com 

o jardim e piscina exterior, e pelo exterior pelo acesso superior da mesma passagem 

referida anteriormente ou então pelo jardim, através da escadaria principal. 
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FIG 104 - PLANTA DO PISO DO R/CHÃO DO NOVO VOLUME
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- O piso térreo encontra-se dividido em três partes edificadas onde se encontram as cargas 

e descargas do hotel, a receção e o spa/ginásio, sendo separadas por espaços, embora 

cobertos, exteriores, como o estacionamento coberto, o acesso à receção, pedonal e 

automóvel, e um espaço de esplanada de apoio ao bar e à piscina. Esse jogo de cheios e 

vazios no piso térreo foi pensado de forma a não criar algo compacto, mas sim criar algo 

onde se possa tirar também partido do jardim (fig.104). 

Deste modo, o Hotel Mira-o-Mar encontra-se voltado a poente e conta com uma vista 

privilegiada para o mar, sendo composto por dois volumes, existindo um terceiro de 

ligação entre o novo e o volume existente que foi então adaptado, como referido 

anteriormente, parque de estacionamento coberto e descoberto e piscina exterior, contando 

ainda com doze bungalows totalmente independentes distribuídos pelo bosque localizado 

na frente do hotel para quem procura algo mais relacionado com a natureza ou um 

ambiente mais familiar. 

A nova construção com estrutura porticada em betão e paredes interiores em tijolo furado, 

possui isolamento térmico e acústico no pavimento, uma vez que as fachadas são 

envidraçadas e por isso não se consegue colocar isolamento nas paredes exteriores, deste 

modo para garantir também uma maior privacidade em determinados espaços, a partir do 

primeiro piso, encontram-se portadas de correr em madeira, fazendo assim um jogo na 

fachada com o objetivo de quebrar a monotonia (fig.105). Este volume é constituído por 

quatro pisos, sendo que os três pisos superiores têm uma varanda em todo o perímetro do 

volume possível de ser percorrida pelos hóspedes. O acesso aos diferentes pisos é feito por 

duas caixas de escadas e dois conjuntos de dois elevadores, para que se consiga chegar aos 

pisos onde se desenvolve o programa que conta com trinta quartos, restaurante, bar, spa e 

ginásio, áreas técnicas e de serviço, salas de eventos e reunião. 

Os quartos encontram-se voltados a poente com vista para o mar, contam com uma casa de 

banho privativa e uma varanda, sendo que os quartos que se encontram nos extremos do 

edifício possuem uma sala de estar (fig.106). As paredes que dividem os quartos são 

construídas com blocos de isoargila de modo a garantir um bom desempenho acústico. O 
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FIG 106 - PLANTA DO 2º PISO DO NOVO VOLUME

FIG 108 - CORTE CONSTRUTIVO DO QUARTO

FIG 107 - PLANTA CONSTRUTIVA DO QUARTO
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revestimento é em gesso cartonado, o teto possui forro em madeira e o pavimento é 

revestido com soalho de madeira, à exceção da casa de banho onde o teto é em gesso 

cartonado, o  revestimento do pavimento em tijoleira cerâmica e das paredes em  azulejo 

(fig.107-108). Todas as restantes divisões possuem forro em madeira no teto, à exceção das 

zonas húmidas que são em gesso cartonado, e o revestimento do pavimento em tijoleira 

cerâmica. 

Conclui-se assim que esta intervenção, onde se reconverteu um centro emissor numa 

unidade hoteleira, procurou acima de tudo preservar os valores que lá existiam. Esses 

valores passam por manter a estrutura existente uma vez que o seu estado de conservação 

assim o permite, bem como as suas características que remetem este edifício ao estilo 

Português Suave e por isso a pedra rústica, os telhados de águas inclinadas, a volumetria e 

a torre com coruchéu também serão mantidos. Posto isto, com base no que se verificou nos 

casos de referência apresentados, percebe-se que esta reconversão se preocupou em 

salvaguardar um conjunto de valores presentes no Centro Emissor, permitindo dar 

continuidade e reintegrar este edifício no tecido urbano. Assim, o Hotel Mira-o-Mar trouxe 

a solução para a carência deste tipo de oferta numa zona bem localizada, contribuindo 

assim para o crescimento turístico e também valorizar Miramar. 
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CONCLUSÃO 

O tema de discussão da presente dissertação foi baseada na reconversão de um edifício 

pertencente ao Património Industrial e como alterar a função de um edifício através dessa 

ação. Para isso foi necessário estudar e analisar várias temáticas para, então, conseguirmos 

dar resposta à problemática. Atualmente, existem diversas formas de intervir no património 

e cada vez vai aumentando mais a vontade de “construir no construído”, substituindo a 

ideia de construir do zero. Isso deve-se a vários fatores como a quantidade de edifícios que 

se encontram ao abandono, fatores económicos e algo muito importante nos dias de hoje, a 

sustentabilidade, mas acima de tudo, à preservação do património. 

Assim, num primeiro momento optou-se por descobrir a origem e as influências de que o 

objeto em estudo foi alvo de modo a ser possível classificar o edifício como Património 

Industrial e então, depois de efetuada essa análise e estudo, determinar os valores e a forma 

de intervir num edifício com uma função obsoleta. Para obter essas respostas foi necessário 

estudar autores como Theodor Adorno e Max Horkheimer, sobre a indústria cultural, e as 

Cartas Patrimoniais. Conclui-se assim que, as intervenções no Património Industrial ao 

longo do tempo têm vindo a ganhar mais notoriedade e, assim, é necessário que a escolha 

da forma a intervir seja estudada de forma criteriosa para não colocar em risco os valores 

que a preexistência possui mas sim salvaguardá-los. 

Depois de reunidos conceitos e assimilada informação sobre o Património Industrial, 

procedeu-se à análise e diagnóstico do edifício em estudo, ou seja, perceber o motivo da 

sua construção, a sua relação com a envolvente e as suas características arquitetónicas, 

para então se ir percebendo que valores poderiam estar presentes naquele edifício. É 

bastante importante que essa análise seja bem efetuada uma vez que é através dela que 

vamos determinar os valores e decidir a ação de intervenção a realizar. 

Após isso, devido às características que o edifício possuía, conclui-se que a melhor forma 

de intervir no caso em estudo seria através de uma ação de reconversão, onde foram 

estudadas teorias de reabilitação e reconversão no património industrial com o intuito de 
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perceber como se deve atuar quando se escolhe intervir através de uma ação de 

reconversão. No entanto, uma vez que cada caso é um caso, não existe uma forma 

criteriosa para se intervir, dependendo então do edifício, da escolha do programa e do 

arquiteto responsável pelo projeto de reconversão, sendo então necessário recorrer ao 

estudo de casos de referência para perceber como outros arquitetos procederam neste tipo 

de intervenção. 

Com isto, procurou-se analisar três casos de referência de intervenções no Património 

Industrial onde utilizaram a reconversão como ação, com o objetivo de compreender quais 

as intenções dos arquitetos e qual a metodologia de intervenção que irão utilizar. Deste 

modo, procura-se perceber qual a história do edifício , relacioná-lo com o lugar e descrever 

o existente para que, com isso, se consiga concluir se a intervenção se preocupou em 

salvaguardar os valores do existente. 

Por fim, o Centro Emissor de Miramar foi então utilizado como caso de estudo, passando 

por uma ação de reconversão, garantindo a preservação da sua estrutura bem como do seu 

significado. Esta solução baseou-se no estado de conservação do edifício e da sua 

qualidade construtiva, tendo como aliada a sustentabilidade, pois através deste 

aproveitamento estamos também não só a pensar na preservação do Património Industrial 

nas também no desenvolvimento sustentável. Por outro lado era necessário mudar a função 

para o qual este edifício estava destinado, emissão de rádio, visto que o seu abandono se 

deveu ao facto do avanço tecnológico e por sua vez esta função ficou obsoleta.  

Deste modo, para que este edifício se tornasse de novo ocupado com uma nova função, foi 

efetuada uma metodologia de intervenção, com o objetivo de conseguir uma intervenção 

que não comprometesse a preexistência,  para isso é necessário que essa metodologia seja 

seguida pois só assim conseguimos conhecer o edifício e então encontrar as respostas para 

as falhas que o caso de estudo possui, adaptando-o assim à sua nova função. 

Em conclusão, podemos afirmar que uma intervenção sem um estudo aprofundado e 

rigoroso do objeto a intervir, ou seja, o conhecimento da sua origem, da sua história, das 

suas características arquitetónicas e dos seus valores, pode-se comprometer a identidade e 
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o significado da preexistência, sendo completamente indispensável, para uma intervenção 

realizada com sucesso, um estudo prévio exímio, sendo assim bastante importante o papel 

do arquiteto na hora de intervir pois a intervenção parte também da sua 

consciencialização . 
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FIG 109 - PLANTA AMARELOS E VERMELHOS PISO R/CHÃO
A construir A demolir A manter

FIG 110 - PLANTA AMARELOS E VERMELHOS PISO 1
A construir A demolir A manter
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FIG 112 - PLANTA AMARELOS E VERMELHOS PISO 3
A construir A demolir A manter

FIG 111 -  PLANTA AMARELOS E VERMELHOS PISO 2
A construir A demolir A manter
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FIG 113 - PLANTA DE COBERTURA (LEVANTAMENTO)

FIG 114 - PLANTA DO PISO 1  (LEVANTAMENTO)
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FIG 116 - ALÇADO POENTE (LEVANTAMENTO)

FIG 115 -  ALÇADO NASCENTE (LEVANTAMENTO)

FIG 117 - ALÇADO SUL (LEVANTAMENTO)
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FIG 118 - CORTE AA (LEVANTAMENTO)

FIG 119 - CORTE BB (LEVANTAMENTO)

FIG 120 - CORTE DD (LEVANTAMENTO) 
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FIG 121 -  CORTE CC (LEVANTAMENTO)

FIG 122 -  CORTE EE (LEVANTAMENTO)
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FIG 123 -  PLANTA PISO 3 (PROPOSTA)
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FIG 124 - PLANTA COBERTURA (PROPOSTA)
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FIG 125 - ALÇADO NASCENTE (PROPOSTA) 

FIG 126 - ALÇADO POENTE (PROPOSTA) 

FIG 127 - ALÇADO NORTE (PROPOSTA) 

FIG 128 -  CORTE EE (PROPOSTA) 
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FIG 129 - CORTE FF (PROPOSTA) 

FIG 130 - CORTE GG (PROPOSTA) 

FIG 131 -  CORTE HH (PROPOSTA) 

FIG 132 -  CORTE II (PROPOSTA) 
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FIG 134 - 3D DA PROPOSTA (SUL)

FIG 133 - 3D DA PROPOSTA (VISTA AÉREA)

FIG 135 - 3D DA PROPOSTA (NORTE)
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FIG 136 - 3D DA PROPOSTA (NASCENTE)

FIG 137 - 3D DA PROPOSTA (POENTE)

FIG 138 - 3D DA PROPOSTA (JARDIM, ESTACIONAMENTO E PISO 1)
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FIG 139 - MAQUETA 1/1000 (LEVANTAMENTO) 
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FIG 140 - MAQUETA 1/100 COBERTURA E ALÇADO NASCENTE (LEVANTAMENTO)  
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FIG 141 -  MAQUETA 1/100 ALÇADO POENTE E INTERIOR (LEVANTAMENTO)  
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FIG 142 - MAQUETA CONSTRUTIVA 1/20 (LEVANTAMENTO) 
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FIG 143 - MAQUETA 1/200 (PROPOSTA)
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