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Por decisão do autor, a seguinte dissertação encontra-se escrita com o acordo orto-
gráfico anterior ao actualmente vigente.
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The following dissertation focuses on the case study “Hotel Turismo da Guarda”. 
This was the first Hotel built in the region and has been closed since 2010. 
Since then the building, that originated from an architecture competition in the 

30’s from witch only two hotels were built (“Hotel Turismo da Guarda” and the “Ho-
tel Turismo de Castelo Branco”), presents a high state of deterioration. 

Tourism is an activity that started developing, in Portugal, in the be¬ginning of 
the twentieth century. In the city of Guarda, one of the main land borders in Portugal, 
the first ideas of tourist exploitation lead, early on, to the decision of  building an 
hotel in this small city in the province of Beira Alta. 

In the year of 1933, it’s decided in Lisbon, as part of and initiative of the newspa-
per “Notícias Ilustrado”, to throw a publicity campaign with a design of an hotel for 
each Province of the country. This exhibition would pass through Guarda, giving it 
the final push, in the decision of building an hotel. 

The “Hotel Turismo” was then built, according de ideas of the “Hotel-Modelo” 
and designed by architect Vasco Regaleira. 

Built during the 30/40’s, it took thirteen years to completion. Years later the Hotel 
went through extension projects, designed by architect Raul Rodrigues Lima and 
architect Madeira. 

Nowadays the building is closed and there have been appointed several ideas to 
solve this problem. One of those ideas consists in transforming the building into a 
Hotelier School with an Hotel included. This dissertation builds upon this idea, aim-
ing to present a possible design using this building and theme. 

Reflections concerning the design arise through the exploration of the program 
and the problems related to it: complexity, hierarchy, and of course the problems that 
building a new volume that contains this program and “communicates” with the old 
building. 

Using a structure that presents historic/theoretical information as well as infor-
mation concerning the design of a project, this dissertation “builds” a story about the 
old building and the “voyage” through the working process.

ABSTRACT
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RESUMO

A seguinte dissertação tem como objecto de estudo o “Hotel Turismo da Guarda”. 
Este trata-se do primeiro hotel da região e encontra-se fechado desde 2010. Desde 

então, o edifício saído dos moldes de um concurso dos anos 30 e dos quais só foram 
construídos dois hotéis (Hotel Turismo da Guarda e o Hotel Turismo de Castelo 
Branco), encontra-se em elevado estado de deterioração. 

O  turismo é uma actividade que se começa a desenvolver em Portugal no princí-
pio do século XX. Na cidade da Guarda, uma das principais fronteiras de Portugal, 
as primeiras ideias de exploração turística levam a que, desde muito cedo, se decida 
construir um hotel nesta cidade pequena da província da Beira Alta.

No ano de 1933, decide-se em Lisboa, através de uma iniciativa do “Notícias 
Ilustrado”, lançar uma campanha publicitária com o desenho de um Hotel para cada 
província do país. Esta exposição passaria pela Guarda dando o “empurrão” final à 
ideia de construir uma unidade hoteleira.

O “Hotel Turismo” foi construído nos moldes deste concurso do “Hote-Modelo” 
com um projecto do arq. Vasco Regaleira.

Construído durante os anos 30/40 levou 13 até ficar pronto. Mais tarde sofreu 
ampliações do arquitecto Raul Rodrigues Lima, em 1966, e do arq. Madeira (arq. da 
Câmara Municipal da Guarda), em 1989.

Actualmente encontra-se fechado, tendo sido apontadas várias saídas. Uma das 
ideias consistia em transformá-lo numa Escola de Hotelaria com Hotel de Aplicação. 
Esta dissertação usa essa ideia e desenvolve-a para apresentar uma possível proposta 
de arquitectura contemplando este tema.

As reflexões de projecto surgem através da exploração do programa e dos pro-
blemas que surgem dele: a complexidade, as hierarquias e os utilizadores, além das 
dificuldade de criar uma nova volumetria que dialogue com o edifício antigo.

Através de uma estrutura que consegue apresentar tanto informação histórica/teó-
rica como informação de projecto, constrói-se um relato sobre a história do edifício  
e do processo de trabalho.
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Fig.1 — Vista aérea da cidade da Guarda. O “Hotel de Turismo” encontra-se naquilo que se considera centro da 
cidade, coincidente com a zona mais antiga e uma série de edifícios públicos e administrativos. 

Imagem retirada do Google Earth

Fig.1 
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INTRODUÇÃO

O objecto de estudo da investigação conducente à realização da dissertação de 
Mestrado Integrado em Arquitectura é o edifício do “Hotel Turismo da Guar-
da”.

Desde a sua construção até à actualidade o Hotel sofreu várias alterações que muda-
ram o seu aspecto original. 

Este encontra-se encerrado devido à insolvência da empresa que o explorava 
até ao ano de 2010, tendo vindo a deteriorar-se a partir desse momento. No final 
do ano de 2015 começou a negociar-se a sua venda a uma empresa de turismo que 
pretende fazer obras e explorar esta unidade hoteleira, no entanto, o negócio tem-se 
atrasado por diferendos com a entidade detentora do edifício: “Turismo de Portu-
gal”.

A proposta aqui apresentada é meramente académica pois não contempla qual-
quer encomenda, cliente ou orçamento.

O primeiro objectivo desta dissertação é desenhar uma proposta de intervenção 
no Hotel Turismo da Guarda. Por se tratar de um objecto de estudo com uma área 
considerável (6500m2 de área coberta), este trabalho não ultrapassa a escala 1:200 
sendo encarado como um ante-projecto.

Prevendo as potencialidades do edifício explora-se a ideia do “Turismo de 
Portugal” em transformá-lo numa Escola de Hotelaria com Hotel de Aplicação.  A 
adição deste programa permite pensar uma renovação completa do edifício e da sua 
envolvente.

Este conta com salas de aula, cozinhas de aprendizagem, dormitórios para os es-
tudantes, áreas de convívio, áreas de refeições, biblioteca e pelo menos um auditó-
rio. Conta ainda com áreas dedicadas aos hóspedes, quartos, sala de refeições, sala 
de estar, bar e outros programas lúdicos. O objectivo é usar a estrutura existente 
para albergar uma parte dedicada ao ensino de hotelaria, e outra parte dedicada ao 
acolhimento de hóspedes.

Para o desenvolvimento desta proposta foi essencial um levantamento dese-
nhado do edifício cedido pela Câmara Municipal da Guarda. Este foi efectuado e 
desenhado pelo Arquitecto João Rafael e o desenhador Paulo Barata para a entida-
de Hotel Turismo da Guarda, Lda. no ano de 2005. (Anexo I)

Carregado de alguma importância histórica e urbana para a cidade da Guarda, e 
pelo facto de a informação sobre o edifício se encontrar dispersa, esta dissertação 
tem como 2º  objectivo documentar a história do “Hotel Turismo da Guarda|”, pro-
curando identificar diferentes fases da existência do edifício e os correspondentes 
intervenientes no seu desenho e construção.

Esta informação, em conjunto com o programa, são decisivos para o desenho de 
uma possível proposta de intervenção sendo em torno destas duas condicionantes  
que se efectua uma reflexão teórica sobre a prática de projecto.
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Fig.2

Fig.3

Fig.2/3 — Vista aérea da cidade da Guarda.  O Hotel é delimitado pela Avenida Orlindo de Carvalho a Noroeste, a 
Rua Nuno Alvares a Sudoeste, pelo Largo de São Francisco a Sudeste e pelo Tribunal da Comarca da Guarda, com  

o qual o jardim do hotel faz meação, a Nordeste.
Imagem retirada do Google Earth.



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

 13

Metodologia:

A dois objectivos correspondem dois momentos de trabalho:
O primeiro, correspondente a uma campanha de arquivo e pesquisa, na qual se 

reúnem os diferentes processos escritos/desenhados relativos ao hotel e se ana-
lisam/avaliam as diferentes intervenções que ajudam ao entendimento do estado 
actual do edifício.
Desenvolvido entre Setembro e Janeiro de 2015/2016, foi um momento dedicado 
à pesquisa de informação gráfica e escrita sobre o Hotel em diversos arquivos: 
Arquivo Distrital da Guarda; Arquivo da Câmara Municipal da Cidade da Guarda; 
Museu da Cidade da Guarda; Arquivo da Presidência da República; Biblioteca 
de Arte da Fundação Gulbenkian. Nesta fase foi possível reunir correspondência, 
actas, publicações, notícias, desenhos e fotografias do Hotel Turismo da Guarda.

Foi ainda feito um levantamento fotográfico que mostra o elevado estado de 
degradação do edifício.

O segundo momento, corresponde a uma campanha de trabalho prático de 
projecto de arquitectura onde, apoiado na análise histórica e de contextualização, se 
tomam decisões acerca das demolições, do programa e de desenho. 

A este momento corresponde a definição da proposta: da sua organização, da 
criação de uma ideia de intervenção, das reflexões de projecto e de apresentação 
com recurso ao desenho de plantas, cortes alçados, esquissos e 3d.

Embora aqui apresentados em dois momentos distintos, o processo de trabalho 
não corresponde a esta dicotomia em contextualização/prática. Mentalmente os 
dois encontram-se unidos. O desenvolvimento e a imaginação do projecto estão 
presentes mesmo nos momentos de arquivo e de procura de informação histórica, 
sendo que essa informação serviu para corrigir, afinar e conduzir as ideias da inter-
venção.

Optou-se por isso por um tipo de estrutura que conseguisse ter presente estes 
dois momentos em paralelo e que assim se aproximasse da realidade de trabalho: 
contexto/teoria e projecto operando em conjunto.



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

14 

Fig.4 — Vista actual do Hotel Turismo da Guarda. Fotografia tirada do Jardim José de Lemos.
Imagem do autor. 

Fig.5 — Vista actual do Hotel Turismo da Guarda. Fotografia tirada do Largo de São Francisco onde se vêm as 
traseiras do edifício e do Tribunal da Comarca da Guarda. 

Imagem do autor.

Fig.4

Fig.5
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Estrutura:
 

A estrutura desta dissertação pretende colocar em evidência a prática de projec-
to usando-a como ponte entre a informação histórica e a as reflexões teóricas que 
foram sendo feitas durante o processo de trabalho.

Para tal, a dissertação encontra-se organizada em dois tipos de texto: A e B.
O texto A é mais objectivo, aborda os temas de contextualização, de história e de 
suporte teórico para a construção do projecto. É um momento de análise e criação 
de regras para se operar na prática. 

O texto B espelha os temas abordados no texto A que lhe precede, colocando-os 
na actualidade e na prática de projecto, explicando-o. É um momento de apresenta-
ção e exposição dos resultados práticos da reflexão e análise feita em A.
A formatação é igual para os dois textos, variando apenas a disposição da apresen-
tação das imagens e o tipo de cor do papel: amarelo para os textos “A” e branco 
para os textos “B”.
Os escritos A, dão primazia ao texto, que surge do lado direito aparecendo as ilus-
trações do lado esquerdo. Os escritos B, invertem este esquema, dando primazia às 
imagens de projecto.

Ao A1 corresponderá o B1 e assim sucessivamente.
Deste modo, é possível fazer convergir tanto a parte prática como a parte teórica 

desta dissertação encontrando-se presentes do início ao fim e em diferentes níveis.
É no final da proposta que se tem maior oportunidade de escrever e se faz uma 

reflexão mais profunda sobre todo este processo, de tal forma que:

“Ao falar ou escrever sobre o próprio trabalho é tentador represen-
tar o trabalho prático como uma manifestação de uma posição teórica que 
de alguma maneira precede esse trabalho. Este é o método segundo o qual 
a noção presente do arquitecto como um artista/intelectual avant-garde é 
baseada. Contudo, na prática [...] a representação do nosso trabalho como 
uma manifestação, do exterior, de um posicionamento teórico, não seria ape-
nas falso, como negaria os verdadeiros mecanismos através dos quais este 
trabalho é desenvolvido.”1 

1— PATKAU, John — “Material Diferences”. In Matter and Mind in Architecture. Finland, Hameenlinna: Alvar 
Aalto Foundation, Writers and Building Information Ltd, 2000. p.85. Tradução livre do autor
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DESENVOLVIMENTO DO TURISMO — A CIDADE DA GUARDA

Descrição e identificação das directrizes que levam a formação de uma identidade turística da região

Palavras Chave: Propaganda, Ligações viárias, Estância Climática

A1

1 — CUNHA, Licínio — Desenvolvimento do Turismo em Portugal: Primórdios in Fluxos e Riscos nº1. Faculda-
de de Ciências Sociais e Humanas. p.127 — 149.

O Hotel Turismo da Guarda surge 
de uma série de ideais de explo-
ração e propaganda turística do 

país iniciadas no princípio do século 
XX.
Entender esses ideais é perceber os mo-
tivos que levaram à construção de uma 
unidade hoteleira de dimensões consi-
deráveis numa cidade interior como a 
Guarda, bem como perceber o projecto 
e o desenho deste edifício.

Será a 1ª República a dar especial di-
namização à campanha turística nacio-
nal iniciada em 1906 pela Sociedade de 
Propaganda de Portugal (SPP). Embora 
os trabalhos resultassem quase sempre 
em pequenas acções como cartazes e 
publicidade no estrangeiro, estes vão 
dar os primeiros impulsos ao turismo 
e traçar as matrizes do seu desenvol-
vimento para praticamente toda a 1ª 
metade do século XX.

A estratégia da SPP passava pela 
utilização da extensa rede ferroviária 
nacional a favor do turismo. A ideia era 
tornar Portugal num país de charneira 
entre as Américas e o resto da Europa, 
apresentando as vantagens e comodi-
dades de, por exemplo, ao desembarcar 
em Lisboa se poder chegar a Paris co-
modamente através do “Sud Express” .

“As ideias de transformar Lisboa num 
centro de tráfego internacional, en-

tre ambos os continentes, já vinha de 
Fontes Pereira de Melo mas as crises 
que o país foi atravessando foram-no 
impedindo. A SPP tomou então as várias 
iniciativas que se vieram a traduzir no 
estabelecimento de ligações diárias com 
Paris, pelo comboio “Sud-Express”, 
equipado com carruagens cama, na 
atracção de barcos transatlânticos ao 
cais de Lisboa dos vapores da “Booth 
Line” e no estabelecimento de carreiras 
regulares entre Lisboa e Nova Iorque 
pelo paquete “Sant’Ana” da “Fabre 
Steam Ship Co.”
O objectivo era óbvio: transformar 
Lisboa na plataforma das relações entre 
o centro europeu e o continente ameri-
cano, ou seja, um “hub”, com hoje se 
diria.”1

A cidade da Guarda partilha desta 
posição estratégica de charneira relati-
vamente a Lisboa e ao resto da Europa 
e este factor será um argumento a favor 
da exploração turística da região.
O comboio chegara nos finais do século 
XIX com a inauguração de duas linhas 
ferroviárias que ligavam a cidade à ca-
pital e a Espanha: Linha da Beira Alta, 
inaugurada em 1882 e a Linha da Beira 
Baixa, inaugurada em 1893.

Nas primeiras décadas do século 
XX, a construção das primeiras estra-
das nacionais vêm também ajudar à 
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Fig.6 — Cartaz Propagandista de Portugal como país de ligação ao continente Americano: http-//primafolia.blogs-
pot.pt/2008_12_01_archive

Fig.7 — Recorte de Jornal “A Guarda” de 1936 com publicidade ao transporte de correio e encomendas entre a 
cidade e Paris.  “Paris-Guarda” In A Guarda, nº 1500, 1936. Guarda: Luís de Sousa Coito Propriedade Empresa 

Véritas. (12/06/1936), p.4.

Fig.7

Fig.6

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO — CIDADE DA GUARDA
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2— BORGES, Dulce Helena. Guarda — Roteiros Republicanos. Matosinhos: QN — Edição e Conteúdos, S.A, 
2010. p.23—24. 

modernização do país na ligação com 
o resto da Europa. Exemplo da estrada 
N16, que liga Aveiro a Vilar Formoso e  
ajudou a transformar a região da Guarda 
numa das principais zonas fronteiriças 
do país.

“Mais importante para o desenvolvi-
mento da cidade do que a melhoria 
dos seus acessos viários, talvez, 
tenha sido a realização da Expedição 
Científica à Serra da Estrela, orga-
nizada pela Sociedade de Geografia 
de Lisboa no ano de 1881, ao trazer, 
à região e à cidade da Guarda, um 
conjunto de notáveis que descobri-
ram características que eram únicas 
e cuja individualidade e reconheci-
mento era, até então inexistentes [...]. 
Uma das conclusões tiradas pelos 
cientistas que maior impacto viria 

a ter no desenvolvimento da cidade 
foi a excelente qualidade do ar e 
condições climatéricas, favoráveis ao 
tratamento da tuberculose”.2

O efeito deste estudo e o fácil acesso 
à cidade levariam à construção de um 
Sanatório de cura para a tuberculose. 
Projectado por Raul Lino e construído 
entre os anos de 1903 e 1907, inaugura-
do pelo Rei D. Carlos e pela Rainha D. 
Amélia. Este sanatório transformaria a 
Guarda numa “cidade da saúde”, uma 
estância climática — slogan que se 
mantém até aos dias de hoje. 
Estes motivos e mais tarde a criação 
das Comissões de Iniciativa e Turismo, 
responsáveis pela dinamização turística 
das regiões, fariam com que na Guarda 
surgisse desde muito cedo, a ideia de 
construir um hotel na cidade.

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO — CIDADE DA GUARDA
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Fig.8  — Desdobrável Turístico da Cidade da Guarda e da Região da Beira. Pode observar-se o edifício do Hotel já 
construído. Anos 40/50. (colecção privada).

Fig.8

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO — CIDADE DA GUARDA
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Fig.9/10 — Desdobrável Turístico em Inglês da Região da Serra da Estrela e Cova da Beira. Na imagem uma foto-
grafia da Pousada de São Lourenço, em Manteigas, da autoria de Rogério de Azevedo, sugere que os desdobráveis 

sejam posteriores a 1948. (Colecção privada).

Fig.9

Fig.10
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O TURISMO HOJE — A CIDADE DA GUARDA

Breve descrição sobre a exploração turística da Região nos dias de hoje — A decisão de intervir no Hotel

Palavras Chave: Interioridade, Propaganda, Actualidade, Desenho

B1

Fig.11 — Desenhos da Envolvente, perspectiva das Encosta Sul da cidade da Guarda
Fig.12 — Desenhos da Envolvente, perspectiva das imediações do Hotel no lado Norte, (Jardim José de Lemos, 

Arquivo Municipal lado direito).
Fig.13 — Desenhos da Envolvente, perspectiva das imediações do Hotel no lado Norte, (Câmara Municipal e 

Tribunal).

Fig.11

Fig.12 Fig.13
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Turisticamente a região da Guar-
da não consegue competir com 
outras mais populares do país.

Contudo, a localização estratégica 
mantém-se. Actualmente são as auto-es-
tradas a ligar rapidamente ao litoral e ao 
resto da Europa. 

O comboio permanece na cidade, 
fazendo ligações regulares a Coimbra e 
Lisboa todos os dias da semana.
O distrito continua a gozar da calmaria 
típica do interior e a manter um perfil 
fortemente rural.

A propaganda é agora feita sobretu-
do pela Internet em sites como o beira.
pt ou o turismodocentro.pt, segundo a 
mesma estratégia defendida no início 
do século XX para a região da Serra: o 
turismo rural, de contacto com a nature-
za, de repouso e de saúde.
Algumas termas foram reabilitadas e 
foram criadas rotas por aldeias históri-
cas e castelos.
Desde de 2013 realiza-se na cidade 
a “Feira Ibérica de Turismo”, subli-
nhando-se uma vez mais esta ideia de 
localização central e de ligação entre 
fronteiras.

Nas últimas décadas do século XX, 
a cidade cresceu em direcção à Estação 
Ferroviária. 
O processo de expansão urbana modi-
ficou-lhe muito a imagem. De longe, é 
um aglomerado urbano denso e labirín-
tico. 

Actualmente, a cidade em nada se asse-
melha à Guarda dos anos 30.

À data da inauguração, o Hotel 
encontrava-se no limite deste pequeno 
burgo. Hoje encontra-se numa zona 
central. 
 Só os quartos dos pisos mais altos 
conseguem ainda ter um vislumbre da 
vista de que todo aquele planalto gozava 
antes da construção nos anos 80 e 90.

Embora maior e mais movimentada, 
a interioridade mantém-se.

Desenham-se a cidade e as imedia-
ções próximas do hotel.  Imagina-se 
olhar para as coisas pela primeira vez. 
Trabalhar num lugar conhecido obriga a 
este olhar mais “cauteloso”, combaten-
do a força do hábito. 

Experimenta-se ser “turista” na pró-
pria cidade, fotografando, mas sobre-
tudo desenhando. O desenho, ajuda a 
fazer uma análise do lugar e do edifício. 
Enfiamentos, alinhamentos, detalhes. 
Através do desenho descobrem-se§ 
coisas novas e isso simula esse efeito 
de se estar num lugar pela primeira vez. 
Ajuda a combater esse “hábito” colo-
cando questões:

Onde se encontra?

Como se chega ao hotel? 

Como se relaciona com a cidade?

O TURISMO HOJE — A CIDADE DA GUARDA
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Fig.15 — Desenhos da Envolvente. Perspectiva das traseiras do Hotel olhando para Norte.
Fig.15 — Desenhos da Envolvente. Perspectiva das imediações do Hotel no lado Norte, (Câmara Municipal, 

Tribunal, Museu).
Fig.16 — Detalhe do lado Este do Hotel e do seu jardim. Perspectiva vista do tribunal.
Fig.17 — Detalhe do Hotel. Perspectiva actual do lado Norte do Restaurante do Hotel.

Fig.14 Fig.15

Fig.16 Fig.17
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DO HOTEL-SOLAR AO HOTEL-MODELO — O ÚLTIMO EXEMPLAR

Breve história sobre o nascimento do projecto e construção e do Hotel Turismo.

Palavras Chave: Concurso Notícias Ilustrado, Estado, Comissão de Iniciativa e Turismo

A2

O distinto arquitecto Raul Lino 
elaborou, em nome da benemérita 
Comissão de Hotéis e Propaganda, a 
memória justificativa e descritiva de 
um projecto de hotel português para 
ser construído no sul do país, tendo 
em conta as características do clima 
e procurando assegurar-lhe cunho 
artístico nacional em harmonia com 
as condições locais. Bela Iniciativa, 
digna de louvor, para a qual estava 
naturalmente indicado o talentoso 
arquitecto que fez o projecto e o 
justifica”1

O “Hotel Solar”, como Lino vai 
descrever, é um pequeno ho-
tel sem os luxos de um hotel 
tipo “Palace”, mas com mais 

comodidade que uma pensão modesta.
É uma proposta de hotel com conforto, 
asseio e estética, que pretendia alargar 
a oportunidade de viajar a um maior 
número de pessoas — uma classe média 
ou remediada — e assim, democratizar 
o turismo simultaneamente resolvendo 
o problema da falta de acomodação no 
país.

O Hotel Turismo da Guarda preten-
dia ser uma proposta para o mesmo tipo 
de turista, embora este hotel tenha saído 
de um concurso mais tardio — a Expo-
sição do “Hotel-Modelo”.

No dia 12 de Fevereiro de 1933, o 

“Notícias Ilustrado” dava noticia uma 
exposição a realizar em Portugal sobre o 
problema da hotelaria.
Em vários números anteriores a Revista 
do “Diário de Notícias” dava sinais de 
preocupação com o estado do turis-
mo nacional. Vão ser o director deste 
jornal, Leitão de Barros, e um dos seus 
redactores, Sanches de Castro, quem 
vão dar ênfase ao problema com o qual 
o turismo não se poderia desenvolver, 
como já havia sido referido no Congres-
so Regional Algarvio quinze anos antes. 
Esse problema continuava a ser a falta 
de alojamento turístico — o Hotel.

“Reconheceram e bem, ser tempo de 
orientar estas Comissões de Inicia-
tiva e Turismo, que por todo o país 
pululam a trabalhar à toa, preocu-
padas a maior parte delas com obras 
inúteis para o desenvolvimento das 
terras ou regiões em que superin-
tendem, e esquecidas portanto das 
obras essenciais indispensáveis. E 
nesse caso estavam os hotéis.”2

Depois de Leitão de Barros e San-
ches de Castro estabelecerem contacto 
com o Conselho Nacional de Turismo 
e com a Companhia dos Caminhos de 
Ferro Portugueses, ficavam alinhava-
das e financiadas as ideias para a sua 
divulgação.

1—  SOUZA, J. Fernandes- “No Congresso Algarvio”. In “Gazeta dos Caminhos de Ferro”,1915, nº 18º do 28º 
ano. Lisboa: 16 de Setembro de 1915. p.1-2.

2 — O Hotel-Modelo. Uma iniciativa de valor”. Diário de Notícias. Lisboa. (23 Julho 1933).
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Fig.18 — Páginas de Jornal do Notícias Ilustradas, publicitando a iniciativa do Hotel Modelo. Em cima:
“O nosso jornal e o Turismo. Uma Grande Iniciativa a Exposição do Hotel Modelo”. O Notícias Ilustrado, Ano VI 

- Série II, n.º 267. Lisboa: Diário de Notícias. (23 Julho 1933) p. 9. 
Em baixo: “A Grande Exposição do Hotel Modelo”. O Notícias Ilustrado, Ano VI - Série II, n.º 274. Lisboa: Diá-

rio de Notícias. (3 Setembro 1933) p. 4-5.
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Fig. 18
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Raul Lino surge de novo como figura 
de destaque traçando o programa para 
um concurso de oito hotéis para as oito 
Províncias de Portugal. 

O programa do hotel era igual para 
todos os arquitectos convidados e cada 
um ficava incumbido de desenhar um 
hotel para uma província específica.
Para a província do Minho, o arquitecto 
Manuel Marques, para o Douro, Adelino 
Nunes, para Trás-os-Montes, Raul Tojal, 
Beira Alta, António Lino, Estremadura, 
Korrodi filho, para o Alentejo, Segu-
rado, Algarve, para Faria da Costa e a 
Beira Baixa para L. Benavente.

O Hotel Turismo da Guarda não sai 
directamente dos desenhos do “Ho-
tel-Modelo” projectado por António 
Lino para a Beira Alta, mas estes hotéis 
apenas pretendiam funcionar como um 
possível modelo  estético e funcional. 
O projecto do Hotel Turismo sairá do 
traço de Vasco Regaleira, também este 
um precursor das ideias estéticas deste 
concurso.

“Mas se o Turismo tem sido ampla-
mente discutido e estudado enquanto 
fenómeno sociológico e económico, 
talvez o de maior impacto, a nível 
mundial, nos últimos cinquenta anos, 
o mesmo não se pode dizer da sua 
dimensão arquitectónica e urbanísti-

ca, tema quase sempre secundariza-
do [...].”3   

 
Como Susana Lobo escreve, o 

processo de urbanização turístico é de 
extrema importância e construtor da 
paisagem. O “Notícias Ilustrado” e o 
Estado vêm aqui uma oportunidade de 
controlo e de criação de uma imagem.

A ideia era construir um hotel que 
servisse de modelo a outros de iniciativa 
privada tal como no “Hotel-Solar”. Um 
hotel português próprio para o turista de 
uma classe remediada, mas ainda assim 
sem a possibilidade de pagar determina-
dos luxos. A visão nacionalista e rural 
reflectia-se na apresentação e decoração 
destes hotéis. Não só se desenhariam 
num “estilo” português, como a apre-
sentação e modos de servir deveriam 
respeitar os regionalismos de cada 
província — ideia educadora.

O programa deste hotel era constituí-
do por um máximo de 25 quartos para 
hóspedes, sendo todos providos de água 
corrente — quente e fria — bem como 
de aquecimento, um hall de entrada, 
sala de estar com lareira ou fogão, de-
pendendo do que era típico na região. O 
programa contemplava uma sala de lei-
tura e escrita, um refeitório que pudesse 
albergar o dobro da lotação do hotel, 
para assim poder receber mais alguns 
visitantes nas horas de refeição.

3 — LOBO, Susana Luísa Mexia- Arquitectura e Turismo: Planos e Projectos as cenografias do Lazer na
 Costa Portuguesa, da 1ª República à Democracia, Dissertação na área científica de Arquitectura, especialidade 
de Teoria e História, orientada pelo Professor Doutor José António Bandeirinha e pela Professora Ana Tostões, 

Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, Agosto 2012. p.1.
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Fig.19

Fig.19— Revista Altitude de 1941 onde se pode encontrar a primeira memória descritiva do projecto. Na imagem, 
vê-se já o edifício  pronto, contudo este só inauguraria daí a 8 anos. “Hotel de Turismo da Guarda” In Altitude, nº4, 
Ano III, 1943. Guarda: Boletim Mensal da Federação de Municípios da Beira-Serra. (Abril de 1943), Pp.78 — 79.
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Estes hotéis estariam apetrechados com 
todas as modernidades e espaços pró-
prios de acondicionamento de comida 
e outros materiais, bem como instala-
ções cómodas para o staff. O programa 
previa um pequeno refeitório para os 
empregados do hotel com acesso inde-
pendente dos hóspedes. A cozinha seria 
completamente isolada, protegendo os 
hóspedes dos ruídos e cheiros que esta 
produz. Estaria ainda equipada e em 
articulação com espaços de copa para 
serviço, dispensas, frigoríficos, garrafei-
ra e arrecadações.
Haveria acomodações para o pessoal 
efectivo, que deveriam ocupar uma 
situação isolada do resto das zonas de 
hóspedes, à excepção dos quartos das 
criadas de quarto, que ficariam perto 
dos hóspedes. Previa-se também uma 
garagem. O edifício devia adaptar-se à 
região onde se implantava, buscando os 
devidos elementos arquitectónicos da 
província sem nunca esquecer e pre-
ver espaços de grandes galerias que se 
abrissem sobre a paisagem.

O Hotel Turismo da Guarda apresen-
ta todas estas características. Pode-se 
ler na Memória Descritiva do arquitecto 
Vasco Regaleira que o hotel é desenha-
do com um programa muito semelhante, 
tanto em número de quartos e espaços 
técnicos como na proposta de decora-
ção.

(Fig.19 páginas da revista “Altitude”)

Comissão de Iniciativa e Turismo:
 

Apesar de todos os esforços o tu-
rismo e a construção de hotéis levaria 
muito tempo até se desenvolver como 
actividade de relevo em quase todas as 
regiões interiores do país. 

As Comissões de Iniciativa serão 
o resultado mais positivo das políticas 
turísticas durante toda a 1ª República...

“Na prática os resultados foram 
medíocres porque a regulamentação 
dos serviços da administração Geral 
das Estradas só veio a ser aprovada 
em 1924 mas nela teve origem a 
criação das Comissões de Iniciativa 
(1921) e o Fundo de Turismo[...]”4

Na Guarda vai esta comissão desem-
penhar o papel de embaixadora turística 
da região. É com ela que se assiste logo 
nos primeiros meses após a sua criação, 
à apresentação de um projecto hoteleiro 
para a cidade — O Hotel de Turismo — 
e à divulgação dos diferentes factores 
e vantagens que colocariam a cidade 
como uma prioridade do Turismo Na-
cional:

“O nosso presado amigo Sr. Alberto 
Dinis da Fonseca defendeu, na reu-

4 — CUNHA, Lícinio. — “Desenvolvimento do Turismo em Portugal: Primórdios” in Fluxos e Riscos nº1. Facul-
dade de Ciências e Humanas. p. 127-149.
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Fig.21 —   MARQUES, Antero – “Acta da Sessão de Reunião relativa ao Hotel de Turismo”. [Dactiloscrito]. 
Guarda. 4/11/1933. 2 folhas. Arquivo da Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município, 6301-854 Guarda, 

Correspondência Anos 1933/1934.

Fig.20
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nião, há dias efectuada em Lisboa, 
dos presidentes das Comissões Muni-
cipais e Juntas de Turismo, as princi-
pais aspirações que a Guarda neste 
momento, deseja ver realizadas, não 
tanto em proveito próprio, como em 
benefício do turismo nacional.

A Guarda ocupa, pela sua posição 
geográfica, um lugar de relevo 
singular no movimento turístico 
do país. Não é só a sua posição na 
Estrela, uma das melhores portas de 
entrada dos gigantescos e formosís-
simos morros da pesada montanha. 
É a sua proximidade da fronteira, o 
jogo de vias ferroviárias de passa-
gem para todos os que do estrangei-
ro vêm a Portugal.
Hoje todos os países procuram 
alindar as terras de entrada, os pri-
meiros lugares de recepção, aos que 
visitam. É uma lei da psicologia. As 
primeiras impressões não só são as 
mais duradoiras, as que mais fundo 
se vincam na alma que as receber. 
São também , em larga medida, o 
critério oculto, inconsciente de apre-
ciação das que vêm após elas. Dir-
-se-ia que elas se constituem numa 
espécie de filtro misterioso, que côa 
e colora o que se lhe sobrepõe.
Convém, pois, que a Guarda seja en-
carada como um poderoso elemento 

de turismo nacional e, por isso, não 
seja abandonada aos seus próprios 
recursos.
Quaisquer que sejam as reformas a 
operar nas estâncias superiores do 
turismo em não importa que plano 
que elas venham a efectivar-se, a 
Guarda precisa de ser tirada na 
conta que lhe dá a sua posição privi-
legiada.”5

A 1ª Comissão de iniciativa e Tu-
rismo nasce a 12 de Fevereiro de 1933 
com a presidência de Antero Marques 
(Fig. 21). É nos primeiros meses da for-
mação desta comissão que surge a ideia 
de construir um hotel na cidade.
Em meados de Julho desse ano, é 
formalizado um pedido de empréstimo 
para a construção de um hotel, sendo 
este de imediato aprovado pela Câmara 
Municipal, que se reúne no dia 14 desse 
mês para discussão do tema.
Nessa reunião decidiram-se os pontos 
principais relativos à construção e ex-
ploração do hotel. Numa carta enviada 
à Câmara Municipal, datada desse dia, a 
Comissão de Iniciativa e Turismo anexa 
a acta onde  se expõem as decisões 
tomadas (Fig.20). 

No entanto, a decisão final só seria 
tomada mais tarde, por ocasião da visita 
do Vagão da “Exposição do Hotel-Mo-
delo” no dia 4 de Novembro (Fig.21). 

5 — “A Guarda em Lisboa”. In A Guarda, 1940, nº1691. Guarda: Empresa Véritas. (01/03/1940), p.2.
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Fig.21  Carta a notificar a Câmara Municipal sobre a formação da 1ª Comissão de Iniciativa e Turismo.“Corres-
pondência à Câmara Municipal da Guarda”. [Dactiloscrito]. Guarda 12/02/1933. Arquivo da Câmara Municipal da 

Guarda, Praça do Município, 6300-854, Correspondências Anos 1933/1934.
Fig.22— Convite da Comissão de Inicitiva e Turismo dirigido ao Presidente da Câmara Municipal para a Expo-

sição do “Hotel-Modelo” “Correspondência à Câmara Municipal da Guarda”. [Dactiloscrito]. Guarda. 4/11/1933. 
1 folha. Arquivo da Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município, 6301-854 Guarda, Correspondência Anos 

1933/1934.

Fig.22

Fig.21
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De tal forma, no dia 10 desse mês o 
jornal “A Guarda” noticiava os efeitos 
positivos da exposição, que terá dado 
o último “empurrão” para a decisão da 
construção do Hotel Turismo na cidade.

“Feliz Iniciativa
A Comissão de Iniciativa e Turismo 
foi autorizada a contrair um emprés-
timo de 300 contos, na Caixa Geral 
desta cidade para a construção de 
um hotel, que, sem luxos dispensá-
veis mas de instalações cómodas e 
higiénicas, honre a Guarda e favore-
ça o turismo da região.

Os ilustres membros daquele orga-
nismo, que estão  empenhados em 
prestar à cidade os melhores servi-
ços, reuniram, há dias, na sua sede, 
um grupo de individualidades, para 
prestar homenagem ao jornalista Sr. 
Armando Boaventura e estudar a 
planta da projectada construção.

Foi servido aos convivas um “Porto 
de honra”, no decurso do qual se 
trocaram brindes de homenagem aos 
que procuram bem servir a causa 
da Guarda, pelo desenvolvimento 
do Turismo. Fizeram-se rasgadas 
afirmações de bons propósitos de 
trabalhos, pelo engrandecimento 
da cidade que, para ser grande só 

precisa que todos os seus filhos se 
unam numa acção comum, que se de-
senvolva acima de todas as correntes 
politicas e religiosas e os faça servir 
a todos para seu proveito e exalta-
ção. Tem um alto interesse para a 
Guarda o Hotel em projecto.”
Não é uma construção luxuosa, que 
além de dispendiosa seria contrapro-
ducente, mas é uma obra que satisfaz 
plenamente as aspirações e interes-
ses da cidade.
Parece que as obras vão começar 
em breve. Só temos que nos regozijar 
com a feliz iniciativa e com os que 
têm posto o seu esforço ao serviço 
dessa causa citadina e regional. Bem 
merece da gratidão de todos a Co-
missão de Iniciativa e Turismo e os 
que com ela, de qualquer forma co-
laborem, pela realização dessa velha 
e tão justa aspiração da Guarda.”6 

13 anos de construção:

Desde a formação da ideia para a 
construção de um hotel até à sua inau-
guração passarão 13 anos.
Durante esse tempo as obras pararam 
várias vezes, ora por falta de financia-
mento ora por intriga política. A leitura 
das diversas notícias sobre o Hotel 
durante este intervalo de tempo permite 
perceber a demora na construção deste 

6 — “Feliz Iniciativa”. In A Guarda, 1933, nº1370. Guarda. (10/11/1934), p.2.
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Fig.23 — SARAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agência para a Promo-
ção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção António Saraiva) Pág. 148.

Fig.24 — SARAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agência para a Promo-
ção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção Centro Português de Fotografia) Pág. 191.

Fig. 23

Fig. 24
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edifício.
No jornal do dia 26 de Janeiro de 

1934 anunciava-se a primeira empreita-
da das obras do hotel: 

“A primeira empreitada, que 
compreende paredes e telhado, foi 
adjudicada ao Sr. Lobo, da Lageosa, 
pela quantia de 319.326$790. Oxalá 
as obras prossigam com rapidez e 
possam concluir-se, em breve, como 
convém aos interesses da Guarda.”7

As obras terão começado. No entan-
to, logo em Março surge o primeiro im-
passe. O jornal notícia que a cooperação 
do fundo de desemprego dava conta de 
alguns defeitos na planta a que se ia dar 
execução. Deste modo foi proposta uma 
correcção, mas para além dos problemas 
técnicos na construção do Hotel surgiam 
rumores de algum tipo de favorecimento 
político:  

“Parece que em volta do caso se 
começou a tecer a intriga política. 
Tratando-se de uma obra, que pode 
considerar-se um edifício público, 
todos devemos esforçar-nos no 
sentido de que ela fique honrando 
a cidade, pela estética, servindo 
largamente os seus interesses pelas 
comodidades, que ofereça.”8

Na memória descritiva de Vasco 
Regaleira de 1958, este notifica que o 
projecto inicial lhe tinha sido confiado 
pessoalmente pelo Ministro das Obras 
Públicas Duarte Pacheco. Uma nota em 
sinal de aviso e claramente de descon-
tentamento pelas alterações feitas sem o 
seu consentimento ao projecto. Na leitu-
ra da acta da Comissão de Iniciativa da 
Guarda de 1933, a relatar o programa do 
Hotel (Fig.20),  surgia um nome de um 
Engenheiro Manuel de Abreu Castelo 
Branco, a quem inicialmente teria sido 
confiado o primeiro projecto. 

De algum modo a construção do 
hotel e o seu projecto estariam a interfe-
rir com algum tipo de favorecimentos a 
nível local, o que também explicaria os 
sucessivos atrasos da obra.

Deste modo, demorará pelo menos 
um ano até que as obras sejam retoma-
das. O jornal “A Guarda” do dia 2 de 
Agosto de 1935 notícia a chegada de 
dois engenheiros da Direcção dos Edi-
fícios Nacionais à cidade. O engenheiro 
Costa Alemão e o engenheiro Arala 
Chaves tinham sido chamados para 
fazerem medições rigorosas das obras 
já feitas e estimar o valor final desta 
construção. 

Nesse mesmo mês de Agosto era 
noticiada a frequência cada vez maior 
de turistas portugueses e estrangeiros à 
cidade, que maravilhados com as bele-

7 — “Hotel de Turismo”. In A Guarda, 1934, nº1380. Guarda. (26/01/1934), p.3.
8 — “Hotel de Turismo”. In A Guarda, 1934, nº1387. Guarda. (16/03/1934), p.3.
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Fig. 25

Fig. 26

Fig.25— SARAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agência para a Promo-
ção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção José dos Santos Pires) Pág.231

Fig.26 — SARAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agência para a Promo-
ção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção Museu Regional da Guarda) Pág.231. 
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zas naturais e com os seus monumen-
tos, só lamentavam a falta de um hotel 
digno. Desta forma, o próprio jornal 
dava os incentivos e justificações que 
podia para ajudar a conclusão do hotel. 
A obra estava a custar muito dinheiro 
com todos as paragens que enfrentava 
sendo necessária uma justificação para 
tamanha empreitada.

Passariam cerca de 2 anos até ser 
resolvido o impasse criado pelos “defei-
tos” nas plantas iniciais. Efectivamente 
houvera conflitos políticos sobre a quem 
seria adjudicado o projecto para o Hotel 
Turismo.
A partir deste momento os problemas de 
financiamento passariam a ser o princi-
pal obstáculo à finalização das obras do 
Hotel. 

Em Junho de 1937 davam-se notí-
cias de as obras virem a ser retomadas, 
que apesar de tudo já contavam com 
algum avanço no que toca à construção 
da alvenaria. Esta última fase previa o 
acabamento de todos os trabalhos de 
pedreiro e montagem do telhado. 

Mas só em Agosto retomar-se-ia este 
assunto e se tomariam decisões para a 
finalização das obras. A nova Comis-
são de Iniciativa e Turismo da Guarda 
tomaria posse no dia 11 desse mês 
sendo composta pelo Dr. Alberto Diniz 
da Fonseca, como director do Sanatório 
Sousa Martins; Engenheiro Rodrigo 

Queiroz de Sousa Pinto, representante 
da Junta Autónoma das Estradas; Al-
berto Patrício da Silva, representante da 
Associação Comercial; António Gon-
çalves, representante dos proprietários; 
Dagoberto António de Lima e Licurgo 
António de Pina, indicados pelas Juntas 
de Freguesia, e Loysik da Fonseca 
Araújo, representante da Câmara Muni-
cipal. 

Nessa reunião decidir-se-iam as 
bases do novo caderno de encargos para 
a nova empreitada do Hotel de Turis-
mo, bem como a respectiva divulgação 
por todo o país respeitante a esta obra. 
Como tal, decidir-se-ia pedir a todos 
os correspondentes dos jornais diários 
na Guarda para intensificarem as suas 
correspondências acerca da região numa 
tentativa de divulga-la, e assim fomen-
tar o turismo no distrito.

No início do ano de 1938 a constru-
ção encontrava-se bastante adiantada. 
O jornal “A Guarda” dava notícia sobre 
as obras de armação do telhado estarem 
concluídas, prevendo-se a finalização 
do “grosso” deste edifício nesse mesmo 
ano. Assim sendo, viriam à Guarda os 
fiscais da Direcção Geral dos Monu-
mentos de Coimbra para concluir o 
último caderno de encargos do Hotel.

Resolvida a questão da construção o 
grande problema que se avizinhava era 
saber como explorar este espaço. O Ho-
tel de Turismo ganhara uma dimensão e 
um custo que não estavam previstos.

39
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Fig. 27

Fig. 28

Fig.27/28 — Páginas da Revista Panorama com um artigo sobre o Hotel Turismo da Guarda, um ano após a sua 
inauguração.“Hotel de Turismo da Guarda” In Panorama, nº36/37 volume 6 , 1948. Lisboa: Secretariado Nacional 

da Informação. (1948).

DO HOTEL-SOLAR AO HOTEL-MODELO — O ÚLTIMO EXEMPLAR
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Eram então tomadas iniciativas pela 
Comissão de Turismo da Guarda no 
sentido de facilitar a possível chegada 
de turistas à cidade, preparando bilhetes 
de turismo em conjunto com a CP, a 
prazos largos e de preços reduzidos que 
funcionariam nas linhas da Beira Alta e 
Beira Baixa. 

Representantes da Câmara Munici-
pal deslocar-se-iam também a Lisboa 
para falarem com o Ministro das Obras 
Públicas afim de perceberem a melhor 
solução para o hotel. No dia 8 de Abril 
de 1939, o jornal “A Guarda” relatava 
aquilo que o seu interlocutor na capital 
escrevia a propósito desta reunião em 
Lisboa:

“Senhor Redactor:

Permita-me uma pequena rectifica-
ção quanto à forma porque foram 
redigidas as impressões, que de 
fugida e mesmo na estação lhe dei à 
nossa chegada a Lisboa.
O senhor Ministro não fez nenhum 
discurso; nós é que lhe pregamos 
um discurso e uma maçada, para o 
convencermos a auxiliar-nos.
Sua Ex.ªlimitou-se a fazer-nos sen-
satas considerações sobre a maneira 
mais viável de tornar a exploração 
do hotel frutuosa, lamentando que se 
tivesse feito coisa tão grande e tão 
cara para o meio.

Disse ainda que as Câmaras deviam 

dedicar-se de preferência aos me-
lhoramentos rurais e não a obras de 
luxo, nas respectivas sedes, quase 
sempre inúteis e improdutivas.
Depois de manifestarmos a nossa 
concordância teórica e prática com 
essas considerações, e de termos 
explicado que o hotel não fora da 
nossa iniciativa e fora apenas uma 
herança que não podíamos nes-
ta altura repudiar, é que Sua Ex.ª 
prometeu fazer da sua parte quanto 
pudesse para nos ajudar a levar a 
cruz ao calvário.
Se achar conveniente publicar esta 
explicação muito grato lhe ficará o 
De V.exc.”9

As obras do Hotel Turismo reco-
meçariam de novo em Novembro de 
1940. Apesar das festividades em volta 
da obra, continuavam a sublinhar-se os 
perigos desta se tornar um grande “ele-
fante branco” na cidade.
Concluir-se-iam em Janeiro de 1943, 
tendo a chave do edifício sido entregue 
à Câmara Municipal por despacho do 
Ministério das Obras Públicas e Comu-
nicações nesse mesmo mês.

Faltava-lhe ainda o seu mobiliá-
rio. Não poderia ser qualquer tipo de 
mobiliário, como escrevia o jornal “A 
Guarda” numa notícia de 29 de Janeiro 
de 1943, “o Hotel Turismo precisa de 
um mobiliário, melhor, de um conjunto 
completo de elementos de instalação 
que concordando com as proporções 
do edifício, se coadunem ao seu arranjo 

9— “Hotel de Turismo”. In A Guarda, 1939, nº1645. Guarda. (8/04/1939), p.3.
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Fig. 29

Fig. 30

Fig.29/30 — Jornal “A Guarda” com a notícia da Inauguração do Hotel Turismo da Guarda. “ A Inauguração 
do Hotel Turismo” In A Guarda, nº 2063, 1947. Guarda: Luís de Sousa Coito Propriedade União Gráfica S.A. 

(13/06/1947), p.2.
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arquitectónico.”10.
Face este problema a Câmara Muni-

cipal enviará a Lisboa, em Dezembro de 
1943, dois representantes para junto do 
Ministério das Finanças e Obras Públi-
cas conseguirem os fundos necessários 
para comprarem os móveis adequados 
“ao traçado de fino gosto arquitectóni-
co” (Anexo V).Visitaram ainda António 
Ferro, responsável do SPN, onde foram 
recebidos e ouvidos os seus pedidos 
para a cidade da Guarda.

O Hotel permaneceria fechado 
durante todo o ano de 1944 e de 1945, 
uma espera demorada pela resposta do 
Secretariado Nacional de Propaganda 
que ficara de resolver o problema. 

Só em 1946 “a Câmara Municipal da 
Guarda seria autorizada a contrair, na 
Caixa Geral de Depósitos, um emprésti-
mo de 400 contos, destinados à con-
clusão das obras do Hotel de Turismo, 
embelezamento do recinto contiguo e 
despesas a fazer com a primeira fase 
do seu apetrechamento.”11 O estado 
comparticiparia com todas essas obras e 
despesas com uma quantia igual.

Em Abril de 1947 anunciava-se a 
visita do Ministro das obras Públicas à 
cidade da Guarda para a inauguração 
do Hotel Turismo prevista para o mês 
de Maio desse ano, mas que só acon-
teceria no dia 7 de Junho. Nesse dia o 
Hotel foi inaugurado, com a presença de 
figuras do Governo, estando presentes 
o Ministro do Interior, Augusto Cancela 
de Abreu, autoridades do Distrito, re-
presentações das Câmaras e Comissões 

da U.N., com deputados do círculo de 
representação da região da Guarda e do 
Sr. Cónego Meades de Matos.
O jantar fora realizado nas instalações 
do Hotel e contara apenas com um 
discurso, proferido pelo Presidente da 
Comissão de Iniciativa e Turismo da 
Guarda, o Dr. Alberto Dinis da Fonseca.

“Estão concluídos os trabalhos da 
última empreitada do Hotel Turismo. 
Já na semana passada foi feita a sua 
entrega provisória às entidades, a 
quem direito pertencia. Aguarda-se 
agora que passem os seis meses 
estipulados para a sua entrega 
definitiva.
Na Guarda o Hotel Turismo é pois 
uma realidade, embora não mostre 
ainda a sua esmerada feitura nos 
seus mais pequeninos pormeno-
res, embora queira até ocultar-nos 
a elegância requintada das suas 
fachadas, como quem aguarda a 
devida oportunidade de aparecer em 
público.
É certo que muitos pessimistas 
auguram-lhe existência efémera, se 
alguém tiver a audácia de abrir as 
suas portas luxuosas de mais para 
nós.
Não pertencemos a esse número. 
Somos dos que cremos firmemente 
que a Guarda, a nossa única cidade 
de altitude, que o seu hotel há-de um 
dia, que não virá longe, efectivar.
O progresso nunca deveu coisa algu-
ma aos descrentes e aos tímidos.”12

10— “Hotel de Turismo”. In A Guarda, 1943, nº1839. Guarda. (29/01/1943), p.3.
11 — “Hotel de Turismo”. In A Guarda, 1946, nº2037. Guarda. (06/12/1946), p.3.

12 — “ A Inauguração do Hotel Turismo” In A Guarda, nº 2063, 1947. Guarda: Luís de Sousa Coito Propriedade 
União Gráfica S.A. (13/06/1947), p.2.
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O HOTEL FECHOU (4/11/2010) — INTERVENÇÃO 

A decisão de intervir com um projecto de reabilitação num edifício abandonado há 6 anos.

Palavras Chave: projecto, proposta, reanimar, memória

B2

Fig. 31

Fig.31 — Desenhos do Processo: Primeiros desenhos do hotel e os primeiros esboços para uma proposta de intervenção.
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“O Histórico Hotel de Turismo da 
Guarda fechou portas no sábado, 
uma hora antes do previsto e numa 
altura em que se adensam as dúvidas 
sobre a concretização do negócio 
com o Turismo de Portugal.
[...]
Entretanto, foram para o desempre-
go os 22 trabalhadores do Turis-
mo com um mês por cada ano de 
trabalho a título de indemnização e 
mais créditos devidos por trabalho 
nos feriados e dias de folga. O Hotel 
Turismo, o único a funcionar no 
centro da cidade, foi projectado por 
Vasco Regaleira na década de 40 e 
aguarda classificação como Imóvel 
de Interesse Nacional, Público ou 
Municipal pelo IGESPAR (Instituto 
Português de Gestão do Patrimó-
nio Arquitectónico). O Instituto de 
Turismo de Portugal tenciona criar 
um hotel-escola no edifício emble-
mático.”1

O Hotel encontra-se fechado 
desde 2010, e todos os esfor-
ços para resolver o seu fecho 

têm caído por terra.
Neste momento é a Câmara Municipal, 
em conjunto com o Turismo de Portugal 
e o Ministério das Finanças quem tem 
gerido o caso do “Hotel Turismo”.

Negoceia-se a sua venda à empresa 
VisaBeira, um grupo privado da região 
de Viseu, com os mesmos argumentos 

apresentados nos anos 30: “uma cidade 
estratégica, na montanha, com um clima 
único no país...”

Contudo, o negócio tem sofrido 
sucessivos adiamentos por alguns dife-
rendos entre compradores e vendedores, 
de modo que a degradação do Hotel 
mantém-se, tendo aliás, vindo a piorar 
nos últimos 6 anos.

O optimismo com que se avançou 
com a iniciativa de criação deste Hotel e 
a vontade de o querer divulgar contrasta 
hoje com um clima de incerteza.

O Hotel Turismo de Castelo Branco, 
também ele um “Hotel-Modelo”, não 
teve tanta sorte, acabando mesmo por 
ser demolido em 1975.

O caso do “Hotel Turismo da Guar-
da” talvez não passe por esta solução ra-
dical, uma vez continuarem a ser feitos 
esforços na tentativa de resolução desde 
o seu fecho. Apesar de tudo a situação 
arrasta-se...

Após o desaparecimento da Comis-
são de Iniciativa e Turismo e da Junta 
Geral, a Câmara ficou detentora do 
edifício (anos 50/60). 
Só em 2010 passaria para a posse da 
instituição “Turismo de Portugal”.
Na acta de 1934 é deixado claro que 
este deveria funcionar como Hotel salvo 
se construísse outro/outros que substi-
tuíssem as suas condições.

Actualmente a cidade conta com 

1 — “O Hotel Turismo fechou”. O Interior, 04/11/2010. Guarda. <http://www.ointerior.pt/noticia.asp?idEdi-
cao=574&id=28846&idSeccao=6946&Action=noticia>

O HOTEL FECHOU — INTERVENÇÃO
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Fig. 32

Fig.32 — Desenhos do Processo: Primeiras ideias e apontamentos para o projecto de reabilitação
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outros dois hotéis, que ultrapassam 
largamente as condições em que este se 
encontrava antes do fecho em 2010.
Contudo, o edifício ganhou um “peso” 
histórico que torna difícil pensá-lo para 
além de um programa de hotel, especial-
mente por se tratar do único exemplar 
saído dos moldes do concurso “Hotel-
Modelo” de 1933.

É também uma das cláusulas de 
contrato defendida pela Câmara Mu-
nicipal e pelo “Turismo de Portugal”, 
na tentativa de venda do edifício a um 
privado, que o edifício permaneça a 
funcionar com este programa em pelo 
menos metade das suas instalações.

Enquanto não se resolve, a situação 
arrasta-se e o edifício degrada-se cada 
vez mais.

A primeira visita ao interior, efectua-
da e documentada durante este estudo 
em Novembro de 2015, mostra a des-
truição em que se encontra praticamente 
todo o interior.

Os móveis desaparecerem, as alcati-
fas estão velhas e manchadas.
A humidade penetra pelas paredes e 
tectos estragando os soalhos 

O pó e antigos móveis (os que resta-
ram), bem como muito lixo espalhado 

pelo chão, compõem agora as antigas 
salas do hotel. 

Na sala de refeições o tecto falso 
caiu completamente.

Os vidros estão partidos e as portas e 
janelas empenadas.
Há alguns grafitti nas paredes e vestí-
gios de garrafas e tabaco.

O Hotel tem tido vários “visitan-
tes” nocturnos, contando até com um 
morador! 

Acompanhado por um antigo funcio-
nário foi ainda possível  ouvir o relato 
sobre o funcionamento do edifício, 
podendo-se assim identificar alguns dos 
problemas de funcionamento.

No site do hotel, que ainda se encon-
tra aberto, (http://www.hturismoguarda.
com/pt) é possível encontrar algumas 
fotos que mostram o interior antes do 
encerramento.

As fotos são antigas (anos 90/2000), 
mas mostram bem o aspecto geral do 
hotel nos anos que precederam ao fecho.
Por comparação, é possível  perceber 
a grande deterioração que o edifício 
sofreu nos últimos 6 anos.
A ideia de intervir consolida-se após a 
visita às instalações.
É importante desenhar uma proposta. 

O HOTEL FECHOU — INTERVENÇÃO
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Fig.33

Fig.39/40/41/42/43/56 — Aspecto geral das salas principais e quartos publicitados no site (http://www.hturis-
moguarda.com/pt/hotel.htm) do Hotel Turismo da Guarda (ano desconhecido) em contraponto com os mesmos 

espaços actualmente (Novembro 2015). 
Fig.33/34/35/36/37/38/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55 — Fotos a preto e branco pertencentes ao autor.  

Fig.34 Fig.35 Fig.36 Fig.37 Fig.38

Fig.39 Fig.40 Fig.41 Fig.42 Fig.43

Fig.44 Fig.45 Fig.46 Fig.47 Fig.48 Fig.49

Fig.56

Fig.50 Fig.51 Fig.52 Fig.53 Fig.54Fig.54
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O ÚLTIMO PROGRAMA EM FUNCIONAMENTO

Breve descrição e identificação dos problemas de funcionamento do antigo hotel.

Palavras Chave: Labirinto, circulação, escuridão.

O antigo “Hotel Turismo da 
Guarda” contava com 106 
quartos de hóspedes distribuí-

dos pelos 5 pisos deste edifício. Oitenta 
e cinco desses quartos situavam-se no 
corpo mais comprido e ficavam virados 
a Sul com a galeria de distribuição a 
Norte.
O quarto “tipo” neste volume tinha 
aproximadamente 27m2 sendo possível 
transformá-lo num quarto duplo com 
54m2.
Devido ao desnível existente entre a 
fachada principal e a fachada das trasei-
ras, trinta e quatro desses quartos encon-
travam-se abaixo da cota da entrada do 
Hotel, distribuídos por dois pisos. Aí, 
a luz natural na galeria de acesso, era 
escassa ou inexistente.

Os outros 25 quartos situavam-se no 
corpo mais antigo do complexo, dispos-
tos a Norte, Este e Oeste. O quarto tipo 
tinha cerca de 25m2, sendo que o maior 
quarto, situado no torreão central que 
divide simetricamente a fachada princi-
pal, tinha 50m2.
Todos eram providos de casa de banho 
privativa, sendo que nos quartos da zona 
mais antiga estas foram adicionadas 
mais recentemente.

No total, contando as áreas técnicas 
e áreas de circulação, o Hotel tinha cer-
ca de 6500m2 de área coberta, 1530m2 

de área descoberta “ajardinada” e uma 
esplanada de 100m2.

Na distribuição antiga do programa 
existiam vários problemas de comunica-
ção entre as áreas de hóspedes e as áreas 
de serviço, não havendo praticamente 
espaços intermédios que articulassem 
estes dois. Existiam inclusivamente 
áreas de circulação partilhadas por hós-
pedes e staff (Fig.4 piso -1) e espaços 
com relação visual directa com pátios 
de serviço.
Excepto a área dedicada a sala de refei-
ções, as diferentes áreas de lazer (Sala 
de Estar e Sala de Leitura) eram peque-
nas e com fraco contacto com o exterior.

O Hall de Entrada não comunica-
va facilmente com a Sala de Estar, e a 
Recepção, adjacente a este espaço, não 
tinha contacto com o “back office” nem 
com o resto dos serviços.
As entradas e saídas do staff eram 
pouco claras. Além disso, não existiam 
espaços dedicados a este (balneários, 
casas de banho e copa).

De modo geral, as áreas de lazer 
encontravam-se no piso rés-do-chão, no 
entanto, não era tirado proveito de uma 
vivência destas salas em articulação 
umas com as outras nem em relação 
com o exterior.

O grande problema encontrava-se 
sobretudo na área perdida em circula-

A3
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Fig.57 — Desenhos do Processo: Compreensão do edifício e da envolvente.

Fig.57

O ÚLTIMO PROGRAMA EM FUNCIONAMENTO
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ção, em corredores mal iluminados e 
labirínticos. 

A ideia original de “Hotel Mode-
lo” de manter e abrir os espaços para 
o exterior perdera-se. A construção de 
uma Sala de Conferências nos anos 80 
agravou este problema cobrindo o pátio 
entre os dois braços do edifício, no lado 
Oeste. 

O jardim com piscina no lado Este 
era de difícil acesso aos hóspedes do 
hotel. Este fazia ainda meação com a 
fachada do Tribunal, que tem janelas 
abertas directamente para esta zona, 
provocando um problema de privacida-
de.

Outras características do edifício:

As exigências actuais fazem com 
que as escadas existentes não cumpram 
os actuais regulamentos. Além disso, 
existe apenas um elevador de hóspedes 
a servir todo o hotel.

Em termos estruturais, o antigo 
volume tem paredes em alvenaria de 
pedra, com lajes em betão e cobertura 
em telha. (Fig.6, Anexo II).
A área da garagem, e a ampliação dos 
anos 60 são uma estrutura mista em be-
tão (pilar/viga) e alvenaria de tijolo com 
revestimento em placagem de granito 
nas cantarias e cunhais, sendo o resto do 
edifício rebocado em cor branca. 

O problema de desenho que implica a 
ligação entre os dois corpos é totalmen-
te anulado ao fazer-se uma cópia da lin-
guagem arquitectónica do mais antigo.
 

 “Uma cenografia usada para man-
ter a ideia bucólica de um passado 
[...]. O pitoresco corresponde àquilo 
que é a transformação da cópia, 
ainda tridimensional, à representa-
ção da sua imagem, dos limites do 
bidimensional. Uma representação 
simplificada e redutora, onde, para 
além da terceira dimensão, falta, 
naturalmente,...quase tudo.”1 

A análise e identificação dos proble-
mas funcionais do edifício com o seu 
último programa em funcionamento 
(hotel), permite perceber ilustradamente 
as áreas utilizadas pelo staff e hóspedes.
Através de cores são identificados qua-
tro tipos de espaço: 

Laranja — hóspedes; 

Azul — circulações (de serviço e de 
hóspedes); 

Cinzento — áreas de serviço;

Vermelho — estacionamento.

 1 —  PEREIRINHO, José Manuel — O novo e o Antigo Contemporâneo. Casal de Cambra: Caleidoscópio Arqui-
tectura Ibérica, nº 36. Março de 2011, p.11.
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Fig.58 — 1 Quarto no Torreão | 2 — Sala de Estar | 3 Quartos gama mais baixa (volume Vasco Regaleira) | 4 
Quartos standard (volume Raul Rodrigues Lima) | 5 Salas de arrumos/apoio técnico | 6 acessos de serviço/ serviço 

de quartos (ligação com a cozinha).
Fig.59 — 1 Entrada | 2 Sala de Estar | 3 Bar de apoio à Sala de Estar | 4 Entrada para a Sala de Conferências 5 | 

Sala de Conferências | 6 WC da Sala de Conferências | 7 WC apoio ao Restaurante | 8 Restaurante | 9 Cozinha | 10 
Quartos piso R/C | 11 Recepção | 12 Salas Administrativas.

Fig.58

Fig. 59
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Fig.60 — 1 Estacionamento | 2 Bar/discoteca do Hotel | 3 Área de Serviços | 4 acesso de hóspedes ao piso de entra-
da | 5Áreas de apoio à cozinha | 6 galeria de distribuição dos quartos do piso -1 | 7 pátio de serviços | 8 escadas de 

serviço | 9 quarto standard (volume Raul Rodrigues Lima) | 10 balneários da piscina.
Fig.61 — 1 Cine-estúdio | 2 entrada | 3 WC | 4 sala de projecção |  5 backstage |6 bar | 7 oficinas do hotel | 8 quarto 

de gama mais baixa (volume Raul Rodrigues Lima) | 9 entrada de serviços do hotel | 10 escadas de ligação ao 
volume Vasco Regaleira.

Fig.60

Fig.61
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A NOVA PROPOSTA DE PROGRAMA

O que é uma escola de Hotelaria? A Rede de Escola do Turismo de Portugal. Alguns casos de estudo

Palavras Chave: viabilidade, localização, escala , programa novo, escola de hotelaria

B3

Fig.62—  Desenhos de Porcesso: Desenvolvimento das primeiras ideias para uma proposta de uma Escola de 
Hotelaria no espaço do jardim do hotel.

Fig. 62
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O Hotel Turismo da Guarda deve 
manter a sua função de hotel. 
Este trata-se do último exemplo 

de unidade hoteleira saída dos moldes 
do concurso do “Hotel-Modelo” nos 
anos 30. Apesar das claras condições 
de degradação o edifício não se encon-
tra em ruína nem tão pouco perdeu o 
“peso” histórico na cidade. Este perma-
nece no imaginário colectivo continuan-
do a ser um ponto de referência.
Contudo, este programa pode ser insufi-
ciente para manter o edifício aberto. 
Uma das hipóteses, apontada pela Câ-
mara Municipal e pelo “Turismo de Por-
tugal” em 2010, seria de o transformar 
num Hotel-Escola. 
A adição deste programa garantiria uma 
vivência do espaço em alturas de pouca 
afluência e serviria assim como mote de 
renovação de todo o edifício e da sua 
imagem, ajudando a fazer renascer o 
Hotel Turismo da Guarda e a contar a 
sua história. 
Este seria o único Hotel deste tipo numa 
região que abrange os distritos desde 
Bragança até Castelo Branco (as escolas 
mais próximas encontram-se em Lame-
go, Portalegre e Coimbra), bem como 
o mais perto da Serra da Estrela e de 
várias termas no distrito da Guarda (Cró 
e Almeida Fonte de Santa), tornando-se 
único num raio de cerca de 250km.

O programa de Escola de Hotelaria 
com Hotel de Aplicação é extenso e bas-
tante complexo. Por isso, foi necessário 
perceber a sua viabilidade na região e o 

estudo de alguns casos construídos e de 
potencial interesse arquitectónico para 
ajudar à montagem de um programa e 
de uma ideia de reabilitação. 
Foi também importante conhecer a rede 
de escolas de hotelaria e o seu funcio-
namento, para justificar a viabilidade do 
projecto (Anexo III).

A Rede de Escolas:

O Turismo de Portugal é tutelado 
pelo Ministério da Economia e actua 
como Autoridade Turística Nacional.
O objectivo da Rede Nacional de Esco-
las de Hotelaria é formar técnicos aptos 
para o mercado turístico nacional bem 
como incentivar e desenvolver a investi-
gação técnico-pedagógica nesta área.
O Turismo de Portugal é responsável 
por uma rede composta por 14 esco-
las espalhadas de Norte a Sul do país, 
sendo que 2 delas estão protocoladas 
com as autarquias locais (Mirandela e 
Fundão).

Para estas escolas podem concorrer 
alunos com uma formação equivalente 
ao Ensino Básico (9º ano) e Ensino Se-
cundário (12º ano). A Rede de Escolas 
conta por isso com protocolos com vá-
rios Estabelecimentos de Ensino Supe-
rior permitindo a estes alunos de Cursos 
de Especialização o prosseguimento dos 
estudos directamente para Mestrado ou 
Pós-graduação.1

 Existem pelo menos 5 casos de 

A NOVA PROPOSTA DE PROGRAMA
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Fig.63 — Escola de Hotelaria do Porto; Fig.64 — Escola de Hotelaria de Lisboa; Fig.65 — Escola de Hotelaria de 
Setúbal; Fig.66 — Escola de Hotelaria de Portalegre; Escola de Hotelaria de Faro.  Imagens retiradas do Google 

maps. Fig.67 —  Posição geográfica  das várias escolas de Turismo e Hotelaria no país relativamente à posição da 
cidade da Guarda. As únicas escolas com Hotel de Aplicação em Funcionamento são em Lisboa e no Porto.

(Imagem mapa de Portuga: http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=2489&lang=de)
Imagens aéreas das escolas: Google maps.

Fig.68 — http://www.d-maps.com/pays.php?num_pay=214&lang=en

Fig.68

Fig.63

Fig.64

Fig.65

Fig.66

Fig.67
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estudo com algum interesse arquitectó-
nico para o projecto de reabilitação do 
Hotel Turismo: a Escola de Hotelaria do 
Porto, projecto do arquitecto Carlos Pra-
ta, a Escola de Hotelaria de Portalegre, 
do arquitecto Eduardo Souto de Moura, 
a Escola de Hotelaria de Lisboa e a 
Escola de Hotelaria de Setúbal, ambas 
da arquitecta Teresa Nunes Ponte, e a 
Escola de Hotelaria de Faro, do arqui-
tecto João Carrilho da Graça.

Para a definição e dimensionamento 
do programa bem como o estudo das 
relações entre salas, foi fulcral a visita à 
Escola de Hotelaria do Porto. Primeiro, 
por ser mais fácil a sua visita e o contac-
to com o arquitecto responsável, se-
gundo, por se tratar de uma reabilitação 
de um edifício idade próxima do Hotel 
Turismo da Guarda e com o mesmo 
tipo de linguagem arquitectónica — um 
edifício de Estado.

Montagem do programa as áreas:

A Área prevista para a nova escola 
de hotelaria é de cerca de 3000/3500m2, 
com capacidade para 100 a 150 estu-
dantes. Uma escola de tamanho médio 
adaptada à escala da cidade (a escola de 
hotelaria do porto tem uma capacidade 
para cerca de 350 estudantes).

A escola deve encontrar-se perto 
do hotel e em ligação directa com os 
serviços deste.

O programa prevê uma zona teórica 

e uma zona prática que devem estar 
ligadas. Prevê-se ainda uma zona de 
internato, comum nas escolas fora dos 
grandes centros urbanos.

A zona teórica é uma zona conven-
cional de salas de aula, já a parte prática 
é uma zona de cozinhas e instalações 
anexas.

A visita à Escola de Hotelaria do 
Porto permitiu perceber os espaços e o 
grau de complexidade dos percursos e 
ligações que estas salas exigem.

Optou-se por definir um programa 
que contemplasse as seguintes áreas 
práticas: uma cozinha de aplicação, uma 
cozinha de aprendizagem, uma cozinha 
fria, uma cozinha da cantina, uma sala 
de pastelaria fria e pastelaria quente, 
Uma cantina, uma biblioteca, uma sala 
de prova de vinhos e salas teóricas.

Uma zona para secretaria e admi-
nistração bem como áreas de cargas e 
descargas com as respectivas dispensas 
para acomodar as mercadorias. Prevê-se 
que o auditório da escola funcione no 
antigo cine-estúdio no piso -2 servindo 
simultaneamente a escola e o hotel (sala 
de conferências).

Outra particularidade do programa 
são os vestiários para alunos e profes-
sores, onde é possível cada um poder 
preparar-se para as aulas na zona práti-
ca. Deste modo são também previstos 
cacifos espalhados por toda a escola. 
(tabelas de áreas Anexo IV).

A NOVA PROPOSTA DE PROGRAMA

1 — Informação retirada do site “Turismo de Portugal”
(http://escolas.turismodeportugal.pt/escolas)
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Fig.69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79— Visita acompanhada à Escola de Hotelaria do Porto e Hotel de Aplicação, projecto do Arquitecto Carlos Prata. 
Créditos das fotografia: Francisco da Gama Gonçalves Pereira.

Fig.69

Fig.70

Fig.71

Fig.73

Fig.75

Fig.72

Fig.74

Fig.76

Fig.77

Fig.79

Fig.78
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OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 

Apresentação dos diferentes projectos de construção e expansão ao longos dos anos 

Palavras Chave: projectos iniciais, projectos de expansão, projectos não construídos

A4

Através de uma pesquisa em 
arquivos e bibliotecas pelo país, 
foi possível recolher informa-

ções e documentos desenhados sobre 
os vários projectos feitos para o Hotel 
Turismo.
Foram identificados 4 figuras respon-
sáveis por 5 projectos, dos quais 2 não 
foram construídos.

Entender estes projectos foi essencial 
para a compreensão do estado actual do 
edifício e da sua implantação.
As informações recolhidas permitiram 
definir prioridades durante o projecto. 
Com o apoio de material fotográfico foi 
ainda possível perceber como cada parte 
do edifício foi construída e documentar 
esta expansão ao longo dos anos.

A informação gráfica é aqui posta 
lado a lado num exercício de compara-
ção que permite aprofundar o conheci-
mento geral deste edifício, sobre o qual 
consta pouca informação.

Foram recolhidos e analisados 6 
aspectos informativos sobre cada autor 
e respectivo projecto:

• Ano do projecto e publicação do 
mesmo;
 
• Ano da conclusão;

• Nome do autor;

• Biografia sobre o autor, com referên-
cia a outras obras e um entendimento 
mínimo do seu trabalho;

• Análise ao projecto, para que se possa 
explicar o que é desenhado ou acrescen-
tado;

• Informações  técnicas relativas a um 
cálculo geral da área total do edifício, a 
sua forma e o número de quartos;

• Informações sobre os documentos 
recolhidos com indicação dos arquivos 
e cotas onde cada processo desenhado 
pode ser encontrado.
 
 

Eng. Manuel Castelo Branco
(1890-1959)

Arq. Vasco Regaleira
(1897-1968)

Arq. Rodrigues Lima
(1909-1979)

Arq. Madeira

(?)

Fig. 80 Fig. 81 Fig. 82 Fig. 83

Fig. 80 — (http://www.geni.com/people/Manuel-de-Abreu-Castelo-Branco/6000000017676023967)
Fig. 81— “Casa no Ribatejo”  in Revista Arquitectura, 1931, nº19.  Editor: Manuel Coutinho J.or.. Julho de 1931, 

Pp.56—57.
Fig. 82 — Imagem — http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2015/11/cine-teatro-avenida-em-aveiro.html

Fig.83 — https://pixabay.com/en/silhouette-of-a-man-male-silhouette-36181/
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INFORMAÇÃO GRÁFICA 

Fig. 84 — “Arquitectura”—  Cerâmica e Edificações, Setembro de 1933, ano I, nº9. Lisboa: Lisboa: Redacção e 
Administração rua Arco do Cego 88, C, p.—202

Fig. 85 — Comparação com o projecto de Vasco Rgealeira a vermelho. escala 1:500
Fig. 86 — Recorte da Revista “Cerâmica e Edificação” Alçado Pincipal escala 1:500

Fig. 84

Fig. 86

Fig. 85
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Biografia:
Descendente de uma família nobre 

do Concelho de Fornos de Algodres, 
nasce a 31 de Julho de 1890 nessa mes-
ma cidade.1

Foi responsável por diversos projectos 
de urbanismo e edifícios na Guarda, 
como a urbanização do Bairro do Bon-
fim.2

As relações mantidas com este Muni-
cípio terão levado às entidades respon-
sáveis pela iniciativa de construção de 
um hotel na Guarda, a encomendar um 
projecto a este Engenheiro.
Este seria publicado na revista “Arqui-
tectura Cerâmica e Construção” do mês 
de Setembro de 1933.
Uns meses mais tarde esse projecto 
seria abandonado em detrimento de um 
novo já nos moldes do “Hotel-Modelo” 
e a realizar pela orientação do arquitecto 
Vasco de Morais Palmeiro Regaleira, 
a quem o Ministro da Obras Públicas, 
Engenheiro Duarte Pacheco, vai confiar 
pessoalmente o projecto.
Para além de alguma correspondên-
cia encontrada no Arquivo da Câmara 
Municipal da Guarda e uma pequena 
biografia num site dedicado a genea-
logia, não existem muitas informações 
sobre esta figura.

Projecto:

O projecto é de linhas austeras com 
alguns apontamentos “Art-Déco”. A  

volumetria é composta por uma soma de 
corpos que avançam e recuam entre si, 
podendo ser perceptíveis as diferentes 
partes que compõem o edifício, quer em 
planta quer em alçado.

O edifício é bastante pobre, quer no 
aspecto exterior quer pela organização 
dos espaços interiores. Existe uma clara 
separação entre os salões para hóspedes 
e áreas de serviços, mas a formalização 
dos espaços é bastante labiríntica.

Este hotel previa cerca de 60 quartos, 
áreas de estar e um restaurante aberto ao 
público. Uma obra claramente sobre-di-
mensionada para a época.
Este motivo e o favorecimento ao arqui-
tecto Vasco Regaleira, terão levado ao 
afastamento deste Engenheiro e do seu 
projecto.

Em planta, este aproxima-se do dese-
nhado por Vasco Regaleira, que também 
adopta a forma de “L”. Esta semelhança 
poderá ter dificultado a construção da 
obra, e explicar as confusões com os 
“defeitos” nas plantas no início da cons-
trução deste edifício. 

Informações Técnicas:

Planta em forma de “L”, com distri-
buição do programa por 4 níveis: cave, 
R/C, 1º e 2º andar, 60 quartos.

Área estimada de, 2236m2.

1 — https://www.geni.com/people/Manuel-de-Abreu-Castelo-Branco/6000000017676023967
2 — CASTELO BRANCO, Manuel Abreu — [carta] 1933 Mai. 19, Coimbra [a] Exmº Senhor Presidente da 

Comissão Administrativa Municipal da Guarda [Dactiloscrito]. 1933. Acessível no Arquivo da Câmara Municpal 
da Guarda Correspondência 1933/1934.

1º PROJECTO 

ENGENHEIRO MANUEL DE ABREU CASTELO BRANCO

(1890-1959)

ANO DO PROJECTO: 1933 (NÃO CONSTRUÍDO) 

PUBLICADO: REVISTA “CERÂMICA E EDIFICAÇÕES” Nº 9 1933
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INFORMAÇÃO GRÁFICA 

Fig. 87/90 — “Uma Moradia no Bairro Residencial da Ajuda” n Revista Arquitectura, 1949, nº1.
Fig. 88 —REGALEIRA, Vasco — “As construções pitorescas — Bangalow’s” in Revista Arquitectura, 1927, nº2.  Editor: Manuel Coutinho J.or.. 

Fevereiro de 1927, p.18—19.
Fig. 89 —”A Casa” in Revista Arquitectura, 1929, nº 17. Editor: Manuel Coutinho J.or.. Fevereiro de 1927, p.18—19.

Fig. 91 — “Casa no Ribatejo”  in Revista Arquitectura, 1931, nº19.  Editor: Manuel Coutinho J.or.. Julho de 1931, p.56—57.

Fig. 87

Fig. 88

Fig. 89

Fig. 90 Fig. 91

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

 67

ARQUITECTO VASCO DE MORAIS PALMEIRO REGALEIRA

(1897-1968)

ANO DO PROJECTO: 1933/1934 (CONSTRUÍDO)

PUBLICADO: REVISTA “ARQUITECTURA” Nº 28 1936

2º PROJECTO 

Biografia:

Vasco de Morais Palmeiro Rega-
leira foi o arquitecto responsável pelo 
primeiro projecto construído do “Hotel 
Turismo da Guarda”. 
Descendente de uma família Lisboeta 
de alguma relevância social, como o faz 
crer a revista mensal “Arquitectura” de 
Julho de 1931, Vasco Regaleira faz par-
te de um meio privilegiado da sociedade 
portuguesa da época de onde vão sair as 
suas primeiras encomendas, casas priva-
das e remodelações em Sintra, Lisboa e 
em Angola.

Nascido em Lisboa a 21 de Setem-
bro de 1897, Regaleira diplomou-se na 
“Society of Architects” de Londres em 
1926. De regresso a Portugal ser-lhe-á 
dada a equivalência ao diploma inglês 
nesse mesmo ano. 

O período de estudos em que Rega-
leira estuda na Architecture Associa-
tion School (AA) é altamente marcado 
por um tipo de ensino próximo do 
das “Beaux Arts”. Esta escola ter-se-á 
aproximado dos modelos Francês e 
Americano no início do século XX. Um 
modelo de educação  que continuou 
mesmo depois da I Guerra, entrando 
nos anos 20 com o ensino ainda muito 
virado para o “esquisse” e o estudo das 
Ordens Clássicas da Arquitectura. Em-
bora já se tivessem começado algumas 
investigações sobre arquitectura moder-
na escandinava, esta escola só entraria 
em ruptura com este tipo de ensino nos 

anos 30.1

Através da leitura de uma peque-
na biografia sobre Cotinelli Telmo no 
site do Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico (SIPA), é 
possível ver o nome de Vasco Regalei-
ra citado no projecto da “Entrada para 
o Bairro Camões no Entroncamento”, 
uma obra promovida pela Divisão de 
Construção da CP  no ano de 1926, ano 
de conclusão dos seus estudos2.

A sua formação na AA e o contacto com 
o trabalho em Portugal através do arqui-
tecto Cotinelli Telmo poderão explicar a 
linguagem arquitectónica adoptada em 
toda a sua obra.
Tendo-se formado em 1926 e morrido 
em 21 de Maio de 1968, toda a sua obra 
é apanhada neste contexto político da 
ditadura, o que terá constrangido, ou, 
por outro lado, permitido esse tipo de 
desenho e ideais de arquitectura em 
inúmeros edifícios de Estado. 
As suas obras e artigos escritos são alta-
mente influenciados por esta visão.
Regaleira enquadra-se neste “gosto” e 
ideal de “Arquitectura Portuguesa”.
No número de Fevereiro do ano de 
1927, escreve, na revista “Arquitectura” 
o que será o reflexo do seu estudo em 
Inglaterra e da sua visão de “aportugue-
samento” da arquitectura, ao escrever 
um artigo sobre “bangalow’s”. Regalei-
ra defende o uso de novos programas 
adaptando-os ao contexto nacional. 
Apresenta para esse efeito, um exemplo 
de projecto de um “bangalow” para o 

1 — (http://www.aaschool.ac.uk/AASCHOOL/LIBRARY/aahistory.php)
2 — MARTINS, Maria João Reis — Sistema de Informação para o Património  Arquitectónico, Forte de Sacavém.

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Entity.aspx?id=94de3d43-77bd-4cc4-9bbd-29dbeeb740ed)
Fotografia — A Casa” in Revista Arquitectura, 1929, nº 17. Editor: Manuel Coutinho J.or.. Fevereiro de 1927, 

Pp.18—19.
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Fig. 92 — “Uma boa obra — Hotel Turismo da Guarda”, revista Arquitectura, Fevereiro de 1936, ano IX, nº28. 
Lisboa: Lisboa: Redacção e Administração rua das Farinhas 27, 2.ª, D., p.—24

Fig. 93 — Planta R/C Escala 1:500 (Recorte de Imagem Revista “Arquitectura Arte e Construção”.

Fig. 92

Fig.2

Fig. 93
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país:

“É pouco conhecido e adoptado 
entre nós, este engraçado tipo de 
construções, que no entanto, mais 
do que qualquer outro tem seguras 
condições de ser adaptado à nossa 
vida. [....] Apresentamos dois tipos a 
construir em Sintra, e que sendo um 
em alvenaria e outro em madeira, 
mostra-se perfeitamente como se 
pode tirar partido deste género de 
construção, na efectivação de uma 
planta interessante de acordo com a 
fachada, sem contudo nos ter-mos de 
estrangeirar.”3

Toda a sua obra será marcadamente in-
fluenciada por este espírito nacionalista, 
do qual o “Hotel Turismo da Guarda” 
não será excepção. Comparando-o com 
outros projectos, anteriores e posterio-
res a 1934, a linguagem arquitectónica 
adoptada é quase sempre a mesma e de 
cariz historicista, parecendo somente 
fugir a esta regra os edifícios de pro-
grama hospitalar, como o Projecto para 
o Grande Sanatório de Lisboa (não 
construído) e o Sanatório D. Manuel II 
em Vila Nova de Gaia.

Outra obra de relevo é o Banco 
Nacional de Angola, onde o desenho de 
elementos de arquitectura setecentista 
portuguesa continuam presentes, mesmo 
sendo este projecto dos anos 60.

Vasco Regaleira foi ainda uma figura 
bastante influente no meio político da 
época. É prova disso a entrega do pro-
jecto do Hotel Turismo na Guarda direc-
tamente a este arquitecto pelo Ministro 
das Obras Públicas, Duarte Pacheco e  

os cargos públicos e condecorações que 
recebeu (Câmara Municipal de Lisboa; 
Grau de Comendador da República no 
dia 18 de Janeiro de 1941). 

Projecto:

O projecto é de linhas austeras com 
alguns apontamentos de decoração 
“oitocentista”4.
Previa cerca de 25 quartos, áreas de 
estar e um restaurante aberto ao público.
Trata-se de um projecto que foi sendo 
alterado no decorrer da sua constru-
ção, por vezes sem conhecimento do 
arquitecto, como o faz entender Vasco 
Regaleira na memória descritiva para 
o projecto de expansão em 1958 onde 
se refere ao edifício como “uma obra 
precária”.
No final, o Hotel terá levado mais de 10 
anos a construir. Um processo exaustivo 
e que terá provocado algum afastamento 
do próprio.
Como José Manuel Fernandes vai 
escrever no seu livro “Português Suave 
Arquitectura do Estado Novo”, há uma 
série de temas que caracteriza a arqui-
tectura desta época: 

“Arquétipos formais assumiram um 
carácter quase obsessivo no con-
junto da produção arquitectónica 
do Português Suave. Foi o caso 
do coruchéu piramidal ou cónico, 
com cobertura de telha e remate em 
beiral, que tantos edifícios culminou, 
seja em remate de corpos torreados, 

3 — “As construções pitorescas- Bungalows”, revista Arquitectura, Fevereiro de 1927, ano I, nº2. Lisboa: Lisboa: 
Redacção e Administração rua das Farinhas 27, 2.ª, D., p.18—19

4 — 4 — FERNANDES, José Manuel — Português Suave Arquitectura do Estado Novo. Lisboa: Edição Departa-
mento de  Estudos- IPPAR. 2003, p. 
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Fig. 94/95/96/97/98 Fotos da  Maqueta , projecto de 1934.
Colecção Estúdio Mário Novais, Biblioteca de Arte da Fundação Gulbenkian.

(http://baimages.gulbenkian.pt/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=184567&img=61408)

Fig. 96

Fig. 97

Fig. 94

Fig. 95 Fig. 98

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 
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seja como simples modo de cobertu-
ra em geral. A origem está evidente-
mente nos modelos e influências que 
foram mencionadas atrás. Raul Lino 
abriu caminho, quando recuperou a 
temática manuelina ou tardo-gótica 
meridional, da cobertura em prisma 
piramidal ou volume cónico, nos 
seus pavilhões de 1900 e de 1931. O 
tema surge de facto, ao longo das dé-
cadas de 1940-1950, tanto associado 
a programas públicos como habita-
cionais e domésticos.”4

Como este autor descreve, serão os 
programas relacionados com o tema do 
turismo que terão mais propensão para 
o gosto tradicionalista. O caso do Hotel 
Turismo da Guarda é claramente um 
desses exemplos “(pilares de granito, 

4 — FERNANDES, José Manuel — Português Suave Arquitectura do Estado Novo. Lisboa: Edição Departamento 
de  Estudos- IPPAR. 2003, p. 

alpendre, torre telhada de acentuada 
inclinação- a lembrar as coberturas de 
Goa). 
Esta é a única planta publicada do pro-
jecto de 1934.
No site do SIPA encontram-se algu-
mas plantas e alçados de interiores que 
parecem ser do processo original, mas 
apenas mostram alguns detalhes de 
pavimentos e lambris de algumas salas 
comuns do Hotel.

Informações Técnicas:

Planta em “L”, com distribuição do 
programa em 5 níveis: sub-cave, cave, 
rés-do-chão, 1º e 2º andar.
25 quartos.
Áreas técnicas “modernas” e garagem.
Área estimada de 2430m2.
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INFORMAÇÃO GRÁFICA 

Fig. 99

Fig. 100

Fig. 99 — Planta de implantação escala 1:500. REGALEIRA, Vasco de Morais Palmeiro. — “Memória Descritiva 
e Justificativa do Projecto de Remodelação do Hotel Turismo da Cidade da Guarda”. Guarda. 16/03/1958. 6 folhas. 

Arquivo da Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município Guarda 6301-854 GUARDA.
Fig. 100 —REGALEIRA, Vasco de Morais Palmeiro. — “Memória Descritiva e Justificativa do Projecto de Re-
modelação do Hotel Turismo da Cidade da Guarda”. [Dactilosescrito]. Guarda. 16/03/1958. 6 folhas. Arquivo da 

Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município Guarda 6301-854 GUARDA.

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 
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Projecto:

Trata-se de um projecto de amplia-
ção nunca realizado. Vasco Regaleira 
propõe um aumentar da volumetria fa-
zendo crescer a fachada principal a Este 
e a Oeste, prolongando o corredor de 
acesso aos quartos. Deste modo mantém 
a fachada principal simétrica, fazendo 
repetir o mesmo ritmo de elementos 
existentes (arcadas e janelas). 

Nas traseiras do Hotel é também pro-
posto um acrescento de um novo “bra-
ço” com quartos a Este. Este novo corpo 
daria continuação ao corredor existente 
virando-o nesta direcção. Regaleira 
propõe uma galeria interior com acesso 
a quartos dos dois lados (Norte e Sul).

Raul Rodrigues Lima irá propor uma 
solução semelhante mas somente com 
quartos virados a Sul, preferindo manter 
a galeria virada a norte.

Regaleira mantém a linguagem 
arquitectónica adoptada no primeiro 
projecto em 1934, limitando-se a repetir 
os elementos existentes e assim aumen-
tar o volume com a métrica já existente.

Vai também aproveitar para eliminar 
alguns detalhes que terão sido acrescen-
tados sem o seu consentimento, ou sim-
plesmente corrigir este desenho numa 
tentativa de “modernização” do edifício, 
como é dado a entender na memória 
descritiva deste projecto.

“Devemos esclarecer que o projecto 
inicial fora-nos confiado em 1940 
por Sua Excelência o Senhor Minis-
tro das Obras Públicas, Eng.º. Duar-
te Pacheco que se dignou orientar o 
projecto pessoalmente a sua elabora-
ção. Porém, posteriormente o edifí-
cio sofreu durante a sua execução, e 
depois por diversas vezes, alterações 
sem que fossemos consultados e 
que a nosso ver prejudicam muito o 
seu aspecto arquitectónico e a sua 
decoração interior assim, indepen-
dentemente das ampliações e remo-
delações projectadas, procuraremos 
voltar a dar novamente ao edifício o 
carácter que fora ideiado.”1

Os desenhos apresentados aparecem 
por isso no esquema de vermelhos e 
amarelos, o que permite perceber como 
seria o projecto original, ou pelo menos, 
o estado do edifício no ano de 1958.

Informações Técnicas:

Planta em forma de “Y”, com distri-
buição do programa por 4 níveis: cave, 
r/c, 1º e 2º andar. 60 quartos.
Aumento de área estimado de 2170m2, 
num total de aproximadamente 4600m2.

3º PROJECTO 

ARQUITECTO VASCO MORAIS PALMEIRO REGALEIRA

(1890-1959)

ANO DO PROJECTO: 1958 (EXPANSÃO NÃO CONCRETIZADA)

PROCESSO: ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

1 —REGALEIRA, Vasco de Morais Palmeiro. — “Memória Descritiva e Justificativa do Projecto de Remodelação 
do Hotel Turismo da Cidade da Guarda”. [Dactilosescrito]. Guarda. 16/03/1958. 6 folhas. Arquivo da Câmara Mu-

nicipal da Guarda, Praça do Município Guarda 6301-854 GUARDA.
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Fig. 101

Fig. 102

Fig. 101/102 — REGALEIRA, Vasco de Morais Palmeiro. — “Memória Descritiva e Justificativa do Projecto de 
Remodelação do Hotel Turismo da Cidade da Guarda”. Guarda. 16/03/1958. Folha 8 de 13. Arquivo da Câmara 

Municipal da Guarda, Praça do Município Guarda 6301-854 GUARDA.

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

 75

Fig. 103

Fig. 104

Fig. 103/104— REGALEIRA, Vasco de Morais Palmeiro. — “Memória Descritiva e Justificativa do Projecto de 
Remodelação do Hotel Turismo da Cidade da Guarda”. Guarda. 16/03/1958. Folha 10 de 13. Arquivo da Câmara 

Municipal da Guarda, Praça do Município Guarda 6301-854 GUARDA.
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Fig. 105

Fig. 106

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 
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Fig. 107

Fig. 108
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Fig. 109

Fig.105/104/105/106/107/108/109 — REGALEIRA, Vasco de Morais Palmeiro. — “Memória Descritiva e Justifi-
cativa do Projecto de Remodelação do Hotel Turismo da Cidade da Guarda”. Guarda. 16/03/1958. 

Arquivo da Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município Guarda 6301-854 GUARDA.
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Fig. 110

Fig. 110 — REGALEIRA, Vasco de Morais Palmeiro. — “Memória Descritiva e Justificativa do Projecto de Remo-
delação do Hotel Turismo da Cidade da Guarda”. Guarda. 16/03/1958. 

Arquivo da Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município Guarda 6301-854 GUARDA.
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INFORMAÇÃO GRÁFICA 

Fig. 111 — Tribunal da Relação do Porto. ( http-//www.trp.pt/ficheiros/fotos/foto01)
Fig. 112 — Cine-Teatro da Covilhã ( http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2013/05/teatro-cine-da-covilha.html )

Fig. 113 — Tribunal da Relação do Porto.( http-//www.trp.pt/ficheiros/fotos/foto01)
Fig. 114/115 —  Tribunal da Comarca da Guarda vista da Avenida Orlindo de Carvalho. Fotos retiradas do Google 

Street View.

Fig. 111

Fig. 114

Fig. 115Fig. 112

Fig. 113

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 
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Biografia:
 

“Raul Rodrigues Lima (1909-
1979) especializou-se verdadeira-
mente em três áreas  funcionais, 
onde assinou inúmeras obras e 
projectos: tribunais, ou Palácios 
da justiça (Os famosos “Domus 
Justitiae” do Estado Novo), como os 
de Porto (um portento de neoclassi-
cismo estilizado), Beja, Bragança, 
Santarém, Viseu, Vila Real e Porta-
legre; cinemas e cine-teatros, com 
o grandioso “Monumental”, em 
Lisboa, e o “Messias” da Mealhada, 
o “Avenida” de Aveiro, o “Impé-
rio” de Lagos, o “Micaelense” em 
Ponta Delgada; e obras prisionais 
com notável volumetria o edifício de 
Alcoentre).”1

Projecto:

O projecto continua as linhas de 
“estilo” de Vasco Regaleira. A ideia foi 
ampliar o edifício através de um novo 
corpo que intersectou o antigo, a Sul, re-
petindo os seus elementos — arcadas e 
janelas. Na fachada principal desenhou-
-se a construção de um novo volume 
para albergar o novo restaurante bem 
como o novo jardim do hotel, a ocupar 
a área Este, entre o Tribunal e esta nova 
construção.

Na memória descritiva e justificativa 
que se encontra junto com o processo 
gráfico da expansão do Hotel lê-se:

 
“O Hotel de Turismo da Guarda,  
construído há 20 anos  segundo um 
projecto de Vasco Regaleira foi, e 
parece-me que deva continuar a ser, 
um elemento de propaganda para 
o turismo nacional. [...] Nas condi-
ções actuais, mesmo considerando 
obras ali feitas ultimamente, torna-se 
impossível poder corresponder às 
exigências do grande número de 
estrangeiros que, em trânsito, afluem 
à Guarda durante os meses de Abril 
e Setembro. Este Hotel, situado a 
pouca distância da fronteira de Vilar 
Formoso, é um local de paragem 
obrigatória para a quase totalidade 
dos turistas tomarem as suas refei-
ções e seguirem viagem ou, o que 
também é vulgar, descansarem uma 
noite e partirem no dia seguinte logo 
de manhã. [...] Têm de ser quanto a 
mim, estes os condicionamentos mí-
nimos a que se deverá corresponder  
o ante-projecto que remodele o Hotel 
de Turismo da Guarda. [...]
o mesmo cunho regional, de forma a 
que o conjunto resulte um conjunto 
harmonioso.”2

Informações Técnicas:

Capacidade para 107 quartos, nova área de 
jardim, sala de refeições, cozinhas, arrumos 
e oficinas.
Aumento de área estimado em 2317m2.

4º PROJECTO 

ARQUITECTO RAÚL RODRIGUES LIMA

(1909-1979)

ANO DO PROJECTO: 1964

PROCESSO: ARQUIVO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

EXPANSÃO CONCRETIZADA

1 — FERNANDES, José Manuel — Português Suave Arquitectura do Estado Novo. Lisboa: Edição Departamento 
de  Estudos- IPPAR. 2003, pág.82.

2 — RODRIGUES LIMA, Raul. — “Guarda — Hotel de Turismo Ampliação e Remodelação — Memória Des-
critiva e Justificativa”. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1966. 6 folhas. Arquivo da Presidência da República, Palácio de 

Belém Calçada da Ajuda 1349-022 Lisboa (Portugal).
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Fig. 116

Fig. 117

Fig. 116 — RODRIGUES LIMA, Raul. — “Guarda — Hotel de Turismo Ampliação e Remodelação — Planta de 
Implantação”. Lisboa. 1966. f.1 de 5. Arquivo da Presidência da República.

Fig. 117 — RODRIGUES LIMA, Raul. — “Guarda — Hotel de Turismo Ampliação e Remodelação — Memória 
Descritiva e Justificativa”. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1966. 6 folhas. Arquivo da Presidência da República.

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 
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Fig. 118

Fig. 119

Fig. 118 — RODRIGUES LIMA, Raul. — “Guarda — Hotel de Turismo Ampliação e Remodelação — Alçado 
Principal”. Lisboa. 1966. f.2 de 5. Arquivo da Presidência da República.

Fig. 119— RODRIGUES LIMA, Raul. — “Guarda — Hotel de Turismo Ampliação e Remodelação — Corte”. 
Lisboa. 1966. f.3 de 5. Arquivo da Presidência da República.
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Fig. 120

Fig. 120 — RODRIGUES LIMA, Raul. — “Guarda — Hotel de Turismo Ampliação e Remodelação — Perspecti-
va da Sala de Jantar”. Lisboa. 1966. f.4 de 5. Arquivo da Presidência da República.

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 
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Fig. 121

Fig. 121 — RODRIGUES LIMA, Raul. — “Guarda — Hotel de Turismo Ampliação e Remodelação —Perspecti-
va de um Quarto”. Lisboa. 1966. f.5 de 5. Arquivo da Presidência da República.
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Fig. 122

Fig. 123

Fig. 124

Fig. 122 — Vista Oeste do Hotel Turismo, com a Sala de Conferências a meio dos dois corpos.
Fig. 123 — Vista Sul do espaço exterior da Sala de Conferências.

Fig. 124 — Vista do interior da Sala de Conferências

OS VÁRIOS PROJECTOS E INTERVENÇÕES NO HOTEL TURISMO 

INFORMAÇÃO GRÁFICA 
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Biografia:

Arquitecto Madeira foi um arquitec-
to na Câmara Municipal da Guarda e 
como tal foi responsável pelo projecto 
de ampliação do Hotel nos anos 80/90.
O Hotel manter-se-ia propriedade da 
Câmara até 2011, de tal modo que não 
existem muitos dados desenhados sobre 
outras alterações que até possam ter 
sido feitas, uma vez não ser preciso 
licenciamento.

Projecto:

Construção de uma sala de confe-
rências no espaço entre os dois corpos 
(Vasco Regaleira e Raul Lima). 
Este pátio exterior estaria desaproveita-
do. 
Nos primeiros projectos este espaço 
funcionava como um jardim com um 
grande terraço que aproveitava a vista 

privilegiada a sul e a oeste, para a Serra 
da Malcata, Serra da Estrela e Jardim 
José de Lemos.
Com o passar dos anos a vista acabou 
por se perder devido à construção de 
prédios em volta. Actualmente só do 
lado Oeste se mantém uma imagem 
agradável para o jardim.
É, no entanto, dos poucos lugares do 
hotel que ainda tem uma vista deso-
bstruída e que goza de uma exposição 
solar e relação com a cidade (possível 
aceder ao terraço sem ter de passar pelo 
interior do hotel).

Informações Técnicas:

Cobertura de pátio para a criação de 
uma sala de conferências com acesso 
pelo interior e exterior do Hotel.

Aumento de área de aproximada-
mente 490m2.

5º PROJECTO 

ARQUITECTO MADEIRA

(190?-197?)

ANO DO PROJECTO: 1989

PROCESSO: — 

EXPANSÃO CONCRETIZADA

87
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B4

PROPOSTAS DE DEMOLIÇÕES

Demolições a fazer no edifício — projecto de clareza geométrica. 

Palavras Chave: projecto de demolição, ponderação, qualidades do existente

Fig. 125 —  Desenhos de Processo: Redesenho da fachada no corpo dos anos 60.

Fig. 125
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Após uma compreensão da evo-
lução da volumetria é essencial 
perceber o valor de cada acres-

cento e das qualidades de espaço que se 
criaram com este.
As demolições fazem já parte do exercí-
cio de projecto. 
Algumas surgem intuitivamente, com 
vontade de dar dignidade ao edifício, 
mesmo antes de se ter uma ideia clara 
da reabilitação e do novo programa. Há 
partes do complexo que são gritantes na 
destruição do conjunto e na relação com 
a envolvente. Como o caso da Sala de 
conferências e da Sala de Refeições dos 
anos 60.
Outras surgem naturalmente do exer-
cício de projecto e de ideias para uma 
nova organização do espaço.

As demolições são encaradas aqui 
sobretudo como um capítulo que 
permite fazer o contraponto com cada 
acrescento que foi feito ao hotel. Um 
momento de avaliação do valor arqui-
tectónico das partes e do todo ao mesmo 
tempo que se esboçam novas propostas 
de organização.

Demolições I
Projecto arquitecto Vasco Regaleira, 
1936:

Do projecto inicial pouco restou.
A escadaria principal ainda é a original, 

bem como o lambril da antiga sala de 
refeições. Deste modo, estes elementos 
são mantidos e recuperados. É apenas 
necessário retirar a alcatifa das escadas 
e a chaminé acrescentada nesta sala.

A parte mais antiga do hotel é a mais 
prejudicada pelos acrescentos  que fo-
ram sendo feitos ao longos dos anos.
Na cave, os espaços mantêm-se pratica-
mente os mesmos mas sem luz, devido 
à construção da garagem nos anos 
60. 

No rés-do-chão as diferenças são 
mais notórias. Algumas cotas do pa-
vimento foram subidas e o pé direito 
rebaixado (hall de entrada) de modo que 
se propõe repor as cotas originais.
A porta giratória é um elemento a retirar 
bem como o antigo elevador colocado 
onde antes existia uma lareira. 

A parte deste corpo que liga com o 
acrescento dos anos 60 é das zonas mais 
precárias. Com casas de banho antigas e 
salas de administração que não comuni-
cam com a recepção. Deste modo, esta 
zona é totalmente demolida, quer neste 
piso quer nos dois pisos imediatamen-
te acima, para dar espaço a uma nova 
ligação, mais coerente e bem desenhada.

 Devido à construção da Sala de 
Conferências na década de 80 e da sala 
de refeições dos anos 60, no lado Este, 
esta zona não goza de boa iluminação 
natural. 

DEMOLIÇÕES
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GSEducationalVersion

CORPO ANOS 30 

Fig. 128

Fig. 127

Fig.126 — Desenho de Processo: proposta de nova sala de estar.
Fig.127 — Planta do Conjunto escala 1:2000

Fig.128 — Demolições no corpo dos anos 30 no piso de entrada. Arquitecto Vasco Regaleira. Escala 1:500.

GSEducationalVersion

N

Fig. 126
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As paredes divisórias dos quartos e 
da galeria mantêm-se, no entanto, são 
demolidas as casas de banho, acrescen-
tadas posteriormente e mal desenhadas.

Demolições II
Projecto arquitecto Raul Rodrigues 
Lima, 1964:

Esta é uma zona do edifício cons-
truída num sistema porticado em betão, 
embora a linguagem adoptada copie a 
do antigo corpo dos anos 30.
A liberdade dada pelo sistema constru-
tivo é maior e permite repensar uma 
nova forma de iluminação dos espaços 
optando-se por redesenhar os alçados 
nesta parte do edifício.

A métrica desta estrutura é um factor 
a ter em conta, de tal modo, esta é 
mantida, refazendo-se apenas as paredes 
divisórias para responderem as actuais 
exigências de isolamento  térmico e 
acústico.

Nos quartos, a entrada e as casas de 
banho são completamente demolidas 
para serem redesenhadas.

A sala de refeições, zona de serviços 
e escadas situadas  na galeria dos quar-
tos (lado Norte) são demolidas.

Assim, o hotel ganha mais espaço exte-
rior e uma nova relação com a cidade. 
Deste modo, eliminam-se também os 
pátios de serviço que esta construção 
criava a poente.

No piso -2, à cota da antiga sala de 
cinema, as paredes divisórias dos quar-
tos aqui situados, são demolidas para 
dar espaço a áreas amplas que podem 
alojar programa mais técnico (máqui-
nas, geradores, etc). A sala de cinema 
aproveita-se sendo apenas necessário 
refazer  a entrada e a reabilitação do seu 
interior.
A nova sala de conferências do Hotel 
pode passar a funcionar nesta zona, bem 
como o auditório da Escola, dando uso 
continuo a este espaço.

Demolições III
Projecto arquitecto Madeira, 1989:

A sala de conferências é completa-
mente demolida, dando de novo dig-
nidade aos espaços interiores que se 
encontram em seu redor.
Deste modo o pátio entre os dois corpos 
volta a receber luz e o Hotel ganha um 
novo espaço exterior e com vista desa-
fogada para poente.

DEMOLIÇÕES
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CORPO ANOS 60 

GSEducationalVersion

Fig. 131

Fig. 130

Fig. 129 — Desenho de processo: estudo da métrica do volume dos anos 60.
Fig. 130 — Planta do Conjunto escala 1:2000

Fig. 131 — Demolições no corpo dos anos 60 no piso de entrada. Arquitecto Raul Rodrigues Lima. Escala 1:500

GSEducationalVersion

N

Fig. 129
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GSEducationalVersion

CORPO ANOS 80 

Fig. 134

Fig. 132

Fig. 132 — Planta do Conjunto escala 1:2000
Fig. 133 — Desenho de Processo: demolição da sala de conferências e estudo da nova fachada.

Fig. 134 — Demolições no corpo dos anos 80 no piso de entrada. Arquitecto Madeira. Escala 1:500

GSEducationalVersion
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GSEducationalVersion

Fig. 135 — Planta de demolições e acrescentos em todo o complexo 
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MODIFICAÇÃO DO LOCUS — A IMPLANTAÇÃO

A Construção de uma nova volumetria as implicações na envolvente: visual e vivêncial

Palavras Chave: nova construção, envolvente, espaço arquitectónico e social, espaço disponível

“No outro extremo, transformar um 
edifício, ampliá-lo, construir um 
novo, conectar dois ou mais existen-
tes, etc., supõe alterar o genius loci. 
Ainda que não resulte fácil definir o 
espírito do lugar, já que a sua aura e 
a sua atmosfera transcendem as des-
crições arquitectónicas e só parecem 
conciliar-se com a linguagem poéti-
ca. A psicologia da percepção veio 
dar ênfase a conceitos como imagem 
da cidade, preexistências ambientais, 
memória colectiva, permanências e 
outros: quis-se informar sobre a ne-
cessidade de estabilizar as imagens 
da cidade.”1

A construção de um novo edifício 
pressupõe sempre uma alteração, 
não só da paisagem ou da ma-

neira como se vê o lugar, mas também 
da sua vivência. Uma consequência do 
tipo de espaços que se desenham e dos 
novos utentes que o vão frequentar. 
O novo programa e a renovação do Ho-
tel trazem turistas e estudantes para esta 
zona da cidade. Os primeiros, habitantes 
temporários, passageiros e deambulan-
tes. Os segundos, com um tempo de 
permanência maior, com uma rotina fixa 
e horários.
Imaginar o movimento provocado por 
estes dois grupos de utilizadores é então 
essencial para a definição de regras de 
distribuição do programa e para um 
maior controlo do lugar. 
Um hotel está sempre aberto à espera de 

A5

potenciais hóspedes. Durante o dia há 
ainda a acrescentar os movimentos do 
staff  (limpeza, correio, mercadorias).
Uma escola funciona durante o dia. 
As manhãs, horas de almoço e finais 
de tarde, são pontuados pela confusão 
provocada pela entrada e saídas de um 
grande volume de pessoas (professores 
e alunos).

Pensar uma forma para a escola é, 
para além de pensar na relação desta 
volumetria com a envolvente, pensar 
também como é que essa implantação 
prevê as relações entre os hóspedes/staff 
/estudantes e a cidade.

A compreensão da envolvente é 
fulcral para uma melhor decisão da 
implantação, quer no plano urbano quer 
no plano das novas relações sociais que 
se vão estabelecer no espaço.

O entorno é bastante heterogéneo, 
contando com uma série de edifícios pú-
blicos e privados de habitação e comér-
cio. Estes, são todos muito diferentes 
uns dos outros, quer nos materiais quer 
nas geometrias. Um lugar, que embo-
ra consolidado, não tem uma imagem 
marcada por nenhum tipo de tipologia 
ou característica que o unifique.
A Norte, a Câmara Municipal e o Tribu-
nal do Trabalho. Do lado Este o Tribu-
nal. A Sul, no largo de São Francisco 
(com um parque de estacionamento que 
apoia a maior parte destes edifícios pú-
blicos), algumas vivendas e um prédio 
de habitação colectiva. No lado Oeste: 
o Jardim José de Lemos e o lactário D. 

1 — GRACIA, Francisco — Construir en lo Construido. Madrid: Edição Nerea, 2001. (3ª edição), p.178.
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Fig. 136 —  Vista aérea olhando para Sudeste. Assinalado a vermelho encontra-se o Hotel Tursimo da Guarda. 
Na foto é possível ver-se  o Jardim José de Lemos (ao centro), o Teatro Municipal da Guarda e Arquivo Distrital 

(quadrante inferior direito).
JORGE, Filipe — A Guarda from the sky. Lisboa: Argumentum, 2009. p.45 

Fig. 136 
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Proença (um pequeno edifício do início 
do séc. XX onde funciona um infantá-
rio).

Esta é uma zona central da cidade, 
onde se concentram bastantes servi-
ços e comércio, onde todos os dias se 
deslocam trabalhadores e clientes. O 
movimento é bastante acentuado, mas 
sobretudo na zona a norte, em frente ao 
Hotel, a zona onde se concentram os 
edifícios públicos.

Do ponto de vista urbano, não 
existem lotes “expectantes” de nova 
construção nas imediações próximas 
do hotel. Existe apenas a previsão de 
ampliação do tribunal. No decorrer 
do início do ano de 2016, foi feito um 
anúncio para a sua expansão e que altera 
a sua relação urbana com o largo de São 
Francisco. O projecto prevê a ocupação 
do pátio a sul deste edifício, com um 
novo volume de 3 pisos que se desenha 
nos limites do terreno.  (Anexo VI)

Construir um edifício novo pressu-
põe uma avaliação do espaço disponível 
e necessário para a sua construção.
O único lugar apto a receber uma Escola 
adjacente ao hotel é no actual jardim 
deste, ao lado do Tribunal. Após as de-
molições da sala de refeições dos anos 
60, e das áreas de serviços adjacentes, 
conta com uma área de 1267m2 — um 
terço da área prevista para a escola de 
hotelaria.

As grandes premissas do programa 
exigem uma entrada para alunos, merca-

dorias e uma entrada para hóspedes.
Estas condicionantes obrigam a pensar 
uma disposição do novo edifício que 
consiga responder a estes três acessos 
acrescentando a dificuldade de conse-
guir uma volumetria cuidada em relação 
com a envolvente.
É um momento chave de decisão em 
que se começam a pensar também as 
possíveis formas de distribuição do 
programa.

“Intervir equivale a actuar conscien-
temente no processo dinâmico da 
cidade; devendo-se adicionar que, 
em todo o caso, havia de garantir-se 
a mínima estabilidade necessária 
para a que a forma urbana, nas suas 
partes e no todo, prolongue uma 
identidade que foi conseguida lenta 
e trabalhosamente. Como se disse 
em outra paisagem, a cidade é um 
património do passado a transferir 
para o futuro e, se possível, melhora-
do pelo presente.”2

À responsabilidade de reabilitar um edi-
fício com alguma relevância na cidade, 
acrescenta-se a dificuldade de conseguir 
uma nova volumetria que para além 
de dialogar com este, “encaixe” de tal 
forma que o conjunto urbano em volta 
fique valorizado arquitectónica e social-
mente.
Uma oportunidade de dar uma nova 
vida ao hotel e à sua envolvente.

2— GRACIA, Francisco — Construir en lo Construido. Madrid: Edição Nerea, 2001. (3ª edição), p.179.
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Fig. 137 — Vista aérea olhando para Este.  Assinalado a vermelho encontra-se o “Hotel Turismo da Guarda”.Na 
fotografia é possível  observar a Câmara Municipal (corpo com cobertura preta), o jardim do Hotel em meação 
com o Tribunal da Guarda. Imediatamente na frente deste, o edifício da Providência do Trabalho e Segurança 

Social. No final da rua do Hotel e Tribunal, a Caixa Geral de Depóstios. JORGE Filipe — A Guarda from the sky. 
Lisboa: Argumentum, 2009. p.47

Fig. 138 —  Vista aérea olhando para Este.  Assinalado a vermelho encontra-se o “Hotel Turismo da Guarda”. Ao 
fundo na foto, o Mercado Municipal e Terminal de Autocarros JORGE, Filipe — A Guarda from the sky. Lisboa: 

Argumentum, 2009. p.47 

Fig. 137 Fig. 138
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Fig. 139

Fig. 139 — Vista aérea olhando para Norte. Na foto é possível ver a Câmara Municipal da Guarda (corpo com 
cobertura preta), Jardim José de Lemos e praticamente todo o centro da cidade, com destaque para a zona entre 

muralhas e a Sé Catedral. JORGE, Filipe — A Guarda from the sky. Lisboa: Argumentum, 2009. p.48 
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AS VÁRIAS HIPÓTESES DE COMPOSIÇÃO

Apresentação das diferentes hipóteses de implantação exploradas durante o projecto

Palavras Chave: nova construção, vantagens, desvantagens, escolha

B5

Fig. 140 —  Desenhos de Processo: possíveis propostas para composição da nova volumetria com programa de 
escola de hotelaria.

Fig. 140 
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Numa fase inicial, são explora-
das diversas possibilidades de 
implantação do edifício e as 

relações que essa implantação propõe.
É uma etapa de experimentação, de 
avaliação das vantagens e desvantagens 
de cada uma.
O projecto encontra-se em aberto.
Junto com as diferentes formas de dis-
posição da nova volumetria, pensam-se 
relações visuais, materiais...
Os desenhos começam por ser compos-
tos de formas abstractas mas que logo 
ganham detalhe. Desenhando-se as pos-
sibilidades espaciais de cada hipótese. 
É um momento rico em ideias e onde 
tudo é válido.
Ao longo do desenvolvimento do pro-
jecto surgiram 6 hipóteses de possíveis 
implantações de uma nova volumetria 
para albergar o programa de Escola de 
Hotelaria:

Implantação Hipótese 1:
Barra perpendicular ao lote Fig. 141

O desenho de uma proposta deste gé-
nero permitiria desenhar o novo jardim 
do Hotel. Criaria uma barreira visual 
para o Tribunal da Guarda mas por ou-
tro lado retiraria luz a este edifício.
Esta “barra” funcionaria com circulação 
em galerias numa das laterais dando 
acesso às salas de aula com vista para o 
outro lado. 
Esta precisaria de ter pelo menos 4 
pisos, sendo que o acesso principal 
far-se-ia pelo 3º piso, à cota da Avenida 

Orlindo de Carvalho, a mesma avenida 
por onde se faz o acesso ao tribunal 
e ao hotel. Do Largo de S. Francisco 
sentir-se-iam os 4 pisos totais, sendo 
que aqui, o primeiro piso, com acesso 
directo ao largo, permitiria a entrada dos 
serviços. 
A ligação ao Hotel garantir-se-ia por 
uma ponte com acesso à galeria dos 
quartos no corpo dos anos 60.

Implantação Hipótese 2 e 3:
Em forma de “L” Fig. 142 e Fig. 143

Implantação da escola em forma 
de “L” permitiria reduzir o número 
de pisos para 3. Esta forma ajudaria a 
desenhar o jardim e a remata-lo na parte 
nascente. A ligação da escola aos ser-
viços do hotel far-se-ia por uma ponte 
com acesso à galeria norte no corpo dos 
anos 60, tal como na proposta anterior.
A hipótese 2 não permitiria um desenho 
de jardim tão bom, no entanto, o acesso 
aos serviços do hotel seria mais fácil 
pois encontrar-se-ia mais próximo da 
zona de serviços.
Este acesso da escola ao hotel é o mais 
ideal.

Implantação Hipótese 4:
“Continuação” Fig. 144
 

Esta proposta seria uma “continua-
ção” da fachada do corpo Sul dos anos 
60. Previa-se a construção de um novo 
volume com a mesma altura e largura 
deste corpo.

AS VÁRIAS HIPÓTESES DE COMPOSIÇÃO
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HIPÓTESES 

GSEducationalVersion
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GSEducationalVersion

Fig. 141

Fig. 142

Fig. 143

Fig. 144

Fig. 145

Fig. 141 — Proposta de implantação, Hipótese 1: “Barra perpendicular ao lote”. 
Fig. 142 — Proposta de implantação, Hipótese 2: “L” com entrada pela Avenida Orlindo Carvalho. 

Fig. 143 — Proposta de implantação, Hipótese 3: “L” com entrada pelo Largo de São Francisco.
Fig. 144 — Proposta de implantação, Hipótese 4: Hipótese 4: Volume compacto em altura, com a mesma cércea 

do corpo do hotel.
Fig. 145 — Proposta de implantação, Hipótese 5: Volume enterrado invísivel da Avenida Orlindo de Carvalho, 

com entrada pelo Largo de São Francisco.

escala 1:5000
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O jardim ficaria assim totalmente de-
sobstruído ficando desenhado por uma 
grande “barra” de quartos mais escola a 
Sul, e o Tribunal a Nascente.
A escola funcionaria em 5 pisos que 
ligariam directamente à galeria Norte 
do corpo dos anos 60. Esta hipótese 
permitiria criar vários acessos à bateria 
de quartos, no entanto, encontrar-se-ia  
afastada de várias zonas de serviço que 
funcionam na cave e sub-cave da parte 
mais antiga do Hotel.
Esta também se apresentaria insuficiente 
para acomodar todo o programa.

Implantação Hipótese 5:
Em forma de “L” em plataformas 
Fig. 145 
 

Esta proposta é semelhante à hipó-
tese número 2 em forma de “L”. Esta 
implantação tem a vantagem de permitir 
uma ligação fácil da escola à zona de 
serviços do Hotel com a diferença de 
não se notar a partir da Avenida Orlindo 
de Carvalho. À semelhança da proposta 
número 4 a entrada far-se-ia pelo Largo 
de São Francisco e só daí se sentiria 
a implantação de um novo volume, 
uma vez que este seria trabalhado em 
sucessivas coberturas ajardinadas para 

resolver o jardim do Hotel e o problema 
da diferença de cotas entre a Avenida 
Orlindo Carvalho e o Largo de São 
Francisco. 

Implantação Final:

A proposta final é o resultado de uma 
mistura entre a hipótese 4 e 5.

O programa é demasiado extenso 
para se conseguir concentrar num só 
bloco (hipóstese 4) ou num só corpo em 
forma de “L” e que passe despercebido 
da cota de entrada para hóspedes. De tal 
modo, a junção destas duas propostas 
permite responder à área do programa 
e ao problema do jardim. Esta permite 
ainda fazer uma divisão mais clara entre 
zona teórica (salas de aula situadas 
corpo de 5 pisos) e uma zona prática 
(cozinhas situadas no corpo em “L” em 
ligação directa com os serviços do hotel 
no piso -1).

O jardim do Hotel é então totalmen-
te ocupado pelo novo programa. Para 
contrariar este efeito, a cobertura do 
corpo em “L” é desenhada prevendo um 
jardim de ervas aromáticas da escola, 
procurando manter a relação “verde” 
desta zona com a envolvente.

AS VÁRIAS HIPÓTESES DE COMPOSIÇÃO
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Fig. 146 — Proposta final de implantação.

GSEducationalVersion

N

escala 1:2000



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

 109

DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA

Reflexão e sistematização dos conceitos e regras adoptadas para pensar a distribuição de um hotel-escola

Palavras Chave: organização, disposição, ligações, relações

A6

Dominar o programa passa por 
entender a relação entre os seus 
diferentes utilizadores.

A cada um destes correspondem dife-
rentes direitos de acesso ou restrição do 
uso dos espaços e isso define fronteiras 
específicas.
De modo geral, podemos reduzir estes 
espaços a dois grandes grupos: espaços 
“servidos” e espaços que “servem”.
A redução nestas duas categorias per-
mite olhar para o programa em duas 
partes, sendo mais fácil começar a dese-
nhar as possibilidades de distribuição. A 
escola é encarada como um espaço que 
“serve”. Esta pode dar apoio aos servi-
ços do hotel embora também contemple 
em si este tipo de hierarquia.

“A Trenton Bath House tem sido lar-
gamente aceite como o edifício onde 
Kahn faz, pela primeira vez, uma 
completa distinção entre espaços que 
“servem” e espaços “servidos”.
Kahn não vacilou em perceber o 
impacto que a sua descoberta teve 
no futuro do seu desenvolvimento, 
deixando sempre claro que espaços 
que “servem” e espaços “servidos” 
ofereciam-lhe um modo de definir o 
seu percurso arquitectónico.
[...] Descobri algo muito simples. 
Descobri que certos espaços são 
pouco importantes enquanto que 

outros são a raison d’être para fazer 
o que se está a fazer. Mas os espa-
ços pequenos estavam a contribuir 
para o fortalecimento dos espaços 
maiores”1

O processo de distribuição do 
programa baseia-se então nesta rela-
ção entre estes dois espaços, aos quais 
correspondem três tipos de utilizadores: 
hóspedes (Hotel), o staff fixo do hotel 
(Áreas de Serviço) e os alunos (Escola). 
É a relação entre os diferentes sujeitos e 
os espaços que estes utilizam que dita a 
solução. De modo geral é uma priorida-
de reduzir o número de cruzamentos ou 
contacto entre estes três grupos, espe-
cialmente entre o serviço e os hóspedes. 
O serviço deve ser o mais “silencioso” 
e invisível possível. Por outro lado, a 
relação com os estudantes poderá existir 
em determinadas alturas, mas só em 
relações visuais (hóspedes podem ver 
a escola em funcionamento durante o 
dia). 

Se a distribuição que se preocupa 
com o aspecto exterior tende a cair 
sobre aspectos de decoração e bele-
za, a distribuição sobre as divisões 
interiores recai certamente com a 
comodidade (no sentido de funcio-
nalidade  e conveniência). Blondel 
declina assim a trilogia vituviana: 

1— SOLOMON, Susan G — Louis I. Kahn’s Trenton Jewish Comunity Center, New York: Princeton Architectural 
Press. 2000, p136. Tradução livre do autor.
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Fig. 146 — Trenton Jewish Community Center Bath House de Louis Kahn
https-//lh3.googleusercontent.com/-eqrBWlxTII0/TXfShrapOLI/AAAAAAAAALs/9Hv2jK3lHOk/s1600/trento

Fig. 147 
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solidez= construção; comodidade= 
distribuição; beleza= decoração, 
cada um destes termos corres-
pondendo a uma secção do Cours 
d’architecture”3

Soma dos Percursos:

A distribuição passa então pela 
repartição das áreas umas ao lado das 
outras. Uma soma que vai juntando 
programa com uma determinada lógica 
usando os devidos conectores, (vestíbu-
los, antecâmeras, halls).
Contudo, este “jogo” de distribuição 
não é estático.  Distribuir significa 
também prever uma série de percursos 
que cada utilizador faz e os seus cruza-
mentos.
Um exercício no qual, mesmo dentro 
de cada grupos específico (alunos, satff 
e hospedes), existem múltiplos per-
cursos e regras (circulação de comida, 
louça limpa/suja, lixos, roupa limpa/
suja, mercadorias, aulas teóricas, aulas 
práticas...).

Utilizador Transitório — o estudante

Os alunos são um elemento que 
transita entre a escola e o Hotel, fazen-
do estágios em determinadas alturas do 
ano.
É um utilizador que na maior parte do 
tempo se encontra na escola, mas que a 
determinada altura pode ser chamado a 
entrar no hotel e ajudar nalgum tipo de 
serviço.

A entrada dos estudantes para zona 
de serviços do hotel deve ser feita pela 
mesma sala de entrada do staff fixo, na 
continuação da ala prática da escola, 
ligando estas duas áreas que “servem”.
A transição de alunos para o Hotel 
deverá ser sempre feita pelo interior da 
escola, de tal modo que estes possam 
trocar de roupa no seu vestiário no piso 
-2, para depois dirigirem-se à zona de 
serviços do hotel no piso -1.

A escola prevê ainda uma zona de 
internato para 16 alunos, para os quais 
é essencial uma entrada independente e 
que lhes dê a possibilidade de aceder à 
residência sem ter que passar pelo inte-
rior da escola, que se encontra fechada 
durante a noite.
Os estudantes fazem um uso completo 
de todos os espaços — à escola, onde 
têm aulas e à zona de serviços e de hós-
pedes, onde estagiam.

Utilizador Temporário — o hóspede
 

O hóspede é um elemento que usa os 
espaço durante um intervalo de tempo 
reduzido (período de hospedagem). Este 
é, no entanto, o utilizador central de 
toda a organização, e em torno do qual 
todos os outros utilizadores orbitam.

Os hóspedes devem ter fácil acesso 
às salas de estar, de refeições, bar e 
quartos, bem como às áreas exteriores.
Estes acessos devem ser perceptíveis 
e diferentes dos de serviço de modo a 
reduzir o número de contactos com este.
Os hóspedes são um elemento que usa 

3— LUCAN, Jacques — Composition, non Composition: architecture and theory in the nineteenth and twentieth 
centuries, Oxford: Routledge, 2012. Oxford. p.13.
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Fig. 148 —  (http://www.upenn.edu/almanac/volumes/v60/n23/louiskahn.html)
Louis I. Kahn architect, Goldenberg House, Rydal, PA, 1959, plan and section diagrams. Louis I. Kahn Collection, 

The University of Pennsylvania and 

the Pennsylvania Historical and Museum Commission.

Fig. 148
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sobretudo as áreas situadas às cotas 
mais elevadas do programa. A sua 
circulação é mais fluída e imprevisível, 
oscilando durante o dia — à noite nos 
quartos, durante o dia nas salas e espa-
ços exteriores, etc...

O Utilizador fixo — Staff:

O staff do Hotel é o elemento do 
programa mais constante. Composto por 
uma equipa fixa que recebe, em mo-
mentos ao longo do ano, estudantes da 
escola de hotelaria.
Este é um elemento silencioso e que se 
desloca sobretudo pelos acessos verti-
cais , “emergindo” às áreas nobres ou 
“submergindo” às áreas de serviço.

O bom funcionamento do programa 
depende sobretudo da maneira como 
a circulação do staff se vai operar por 
todo o edifício. 
Sem este elemento o hotel não funcio-
na, no entanto, se não planeados, estes 
percursos podem ser altamente prejudi-
ciais ao bem estar dos hóspedes. O staff 
utiliza sobretudo dos espaços situados 
no piso -1, apenas “emergindo” às salas 
nobres para efectuarem o serviço (servir 

às mesas, limpezas, recepção etc...).

No final, o pensamento sobre a 
distribuição não é só um momento 
matemático de adição ou subtracção de 
programa. É também um imaginar na 
pele os percursos que cada um destes 
elementos pode realizar. Pensam-se 
sensações, formas de chegar e estar nos 
lugares. 

Imagina-se como é estar num res-
taurante e não se perceber a retirada de 
pratos sujos e da sua lavagem. Estar na 
Sala de Estar e não dar conta da pas-
sagem dos carrinhos de limpeza ou de 
Serviço de Quartos.

Os contactos e relações são medidos 
e mediados entre cada utilizador.

A criação deste tipo de “regras” 
mentais ajudam então à organização do 
programa.  Essa organização é algo que 
começa logo nas fases de exploração 
de uma implantação (a forma de um 
edifício condiciona a a disposição do 
programa no seu interior). No entanto, 
é nesta fase que se faz uma ampliação 
desses interiores e se começam desenhar 
em esses percursos e fronteiras para 
cada utilizador. 
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B6

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA — PLANTA FINAL

Explicação do funcionamento do programa

Palavras Chave: planta, percursos, utilizadores

Fig. 149 — Desenhos de processo: pensamento sobre a distribuição

Fig. 149
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A definição para as regras de dis-
tribuição não é uma “lei” que se 
escreva e se faça cumprir depois, 

no traçar do projecto. A distribuição 
nasce sobretudo do próprio projecto, 
das diferentes tentativas e prioridades 
que se vão colocando à medida que se 
desenha ficando ainda condicionada às 
alterações que se vão introduzindo na 
forma adoptada.

A proposta final tenta responder o 
melhor possível aos vários percursos 
exigidos por cada utilizador.

Com recurso a diferentes cores ex-
plica-se o funcionamento do programa 
desde a circulação dos hóspedes, staff e 
estudantes, até às circulação de merca-
dorias, comida, roupa suja/limpa, louças 
etc...

Circulação do Staff:
(Amarelo, Fig. 150)

O staff passa a ter uma entrada dis-
tinta da dos hóspedes, embora seja feita 
pela mesma rua.
A entrada do staff é feita pelo pátio 
inglês e dá directamente para o piso -1 
do hotel, a uma área de vestiários, WC e 
copa para usufruto dos funcionários.
Este é o piso que concentra os serviços 
do hotel (cozinha, lavandaria e servi-
ço de quartos). Daqui “emergem” os 
funcionários e os estudantes em estágio 
para as áreas nobres.
A inexistência de um percurso vertical 
dos serviços no antigo hotel, obrigou 
ao desenho de uma caixa de escadas e 

elevador novos para servir este propó-
sito. Junto com a nova caixa de escadas 
situada a sul (que só funciona para 
hóspedes a partir do R/C) , estas garan-
tem os pontos de “emersão” às salas de 
refeições, sala de estar e quartos . Aqui 
as antecâmeras e salas de apoio, ajudam 
a manter o serviço silencioso e escondi-
do dos hóspedes.

Circulação dos Hóspedes:
(Verde, Fig. 150)

A entrada de hóspedes é mantida no 
mesmo lugar do antigo hotel.

O hall de entrada comunica directa-
mente com a recepção e com a Sala de 
Estar.
A partir desta é possível aceder às cai-
xas de escadas e elevadores destinados 
a este utilizador, bem como ao restau-
rante ou ao bar do hotel e os espaços 
exteriores. Descendo um piso (-1), pela 
escadaria principal ou elevador junto 
a esta, é possível aceder ao estaciona-
mento. O acesso à Sala de Conferências 
pode ser feito pelos dois elevadores para 
hóspedes na nova caixa de escadas, ou 
pelo exterior do edifício, pela entrada 
no lado sul.

Circulação dos Alunos:
(Roxo, Cor-de-rosa para o internato, 
Fig. 150)

A entrada para escola é feita pelo 
largo de São Francisco, oposto à entrada 
de hóspedes do hotel (piso -2).

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA — PLANTA FINAL
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Fig. 150 — Plantas do complexo com circuito dos hóspedes, staff e estudantes. De cima para baixo: piso 2 até ao piso -2.

Fig. 150  escala 1:1000Piso -2
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Optou-se por fazer a entrada neste ponto 
de modo a separar a grande afluência de 
estudantes no horário escolar.
Deste modo estudantes e hóspedes rara-
mente se cruzam, embora se mantenham 
relações visuais entre estes nas zonas 
exteriores de jardim e pátio da escola.

A ligação da escola ao hotel fica ga-
rantida por uma porta que dá para zona 
de entrada do staff ao fundo da bateria 
de cozinhas de aprendizagem. Esta zona 
permite assim dar apoio aos serviços do 
hotel caso necessário. 

Os alunos de internato entram pelo 
portão existente no intervalo entre o 
corpo dos anos 60 e o da parte teórica 
da escola. Daqui podem subir as escadas 
para o pátio intermédio e aceder à sua 
área comum e que dá acesso ao dormi-
tório.

Circulação da Comida:
(Circuito vermelho, Fig. 151)

A cozinha da Sala de Refeições fica 
situada no piso -1 do Hotel com melhor 
acesso às outras áreas de serviço e à 
entrada do staff.

A comida é preparada e levada por 
elevadores monta cargas para a copa, no 
piso 0. Passa depois pelo hall de copa e 
chega finalmente às mesas.
O circuito é feito na vertical (prepara-
ção) e na horizontal (entrega à mesa).

A comida das cozinhas da Escola 
pode também ser levada ao hotel pela 
comunicação que existe no piso -1 na 
mesma lógica de percurso.

A comida que é preparada para servir 
na escola (cozinha da cantina, ou comi-
da para degustações), é levada pela ga-
leria a sul, que tem relação visual com 
o pátio da escola e com as galerias dos 
quartos do hotel e dos alunos internos.

Serviço de Quartos:
(Circuito vermelho, Fig.151)

O serviço de quartos permite a en-
trega de comida aos hóspedes nos seus 
aposentos.

Esta sala é o lugar onde se preparam 
os tabuleiros e carrinhos para a entrega 
da comida, situando-se por isso ao lado 
da cozinha e a meio caminho do eleva-
dor de serviço que permite chegar aos 
pisos 1 e 2. 

Uma vez nesses pisos, o núcleo de 
serviços, balizado pelas duas caixas de 
escadas e elevadores novos, permite 
distribuir nas duas galerias de quartos 
(norte e sul). O serviço aos quartos no 
R/C é feito com o apoio das salas que 
se encontram junto à copa da Sala de 
Refeições, usando-se às escadas e o 
elevador monta-cargas desta zona.

Lixos e restos:
(Circuito verde, Fig. 151)

A louça suja da sala de refeições do 
Hotel é recolhida pelos empregados de 
mesa, passa pelo hall de copa e levada 
para a copa suja onde é lavada e poste-
riormente arrumada na sala imediata-
mente ao lado.

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA — PLANTA FINAL
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Fig. 151— Plantas do complexo com circuito de comida e lixos. De cima para baixo: piso 2 até ao piso -2.

Fig. 151 Escala 1:1000
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Parte da louça fica nesta sala (para dar 
apoio imediato à sala de refeições) e 
outra parte deve ficar situada junto à 
cozinha, nas salas de arrumos que ali se 
encontram (para que haja louça para a 
comida sair empratada).
Os lixos e restos devem ser levados 
pelo corredor central que existe no piso 
que divide a circulação da comida e da 
lavandaria.
Após chegar ao hall de entrada dos ser-
viços, o lixo entra no circuito de lixos 
e louças sujas da escola (galeria norte), 
onde é levado para a passagem pública 
exterior junto ao Tribunal.

Limpezas e Lavandaria:
(Circuito Azul, Fig.152)
 

A Lavandaria também se situa no 
piso -1 do Hotel. 
Actualmente a maior parte do hotéis 
opta por encomendar este serviço a uma 
lavandaria exterior, no entanto, deci-
diu-se desenhar um espaço que pudesse 
servir este propósito.
No caso do hotel optar por um serviço 
exterior, este pode sempre servir de 
lugar de armazenamento da roupa suja 
recolhida durante as limpezas ou como 
lugar de recepção da roupa lavada.

Esta zona permite ainda abastecer 
outras salas de serviço mais pequenas 

com mudas de roupa lavada e produ-
tos de limpeza, situadas nos pisos dos 
quartos.

O abastecimento e limpeza é feito 
pelo elevador de serviço que permite 
aceder aos pisos 1 e 2, à semelhança do 
percurso do serviço de quartos. 

O piso do R/C conta também com 
uma sala própria de apoio à limpeza, e 
onde se encontra um elevador monta-
-cargas que permite o transporte vertical 
de roupa e produtos entre este piso e o 
piso -1. 

Mercadorias:
(Circuito castanho, Fig.152)

O abastecimento de mercadorias é 
garantido pelo lado Sul do complexo, 
como na entrada para a Escola. (Fig 
152).
O intervalo entre o corpo teórico da 
escola e o corpo de quartos do hotel é 
aproveitado para garantir um acesso que 
permite a passagem de uma carrinha de 
mercadorias para o pátio.
O cais de cargas e descargas fica aqui 
situado e tem acesso imediato à zona de 
armazéns, arcas frigoríficas e casa das 
máquinas do complexo. Deste ponto um 
elevador monta-cargas permite levar as 
mercadorias ao piso das cozinhas e dos 
serviços do Hotel (piso -1). 
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Fig. 152 Escala 1:1000
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Fig. 152 — Plantas do complexo com circuito de lavandaria e mercadorias. De cima para baixo: piso 2 até ao piso -2.
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Fig. 153 — Distribuição dos serviços na antiga distribuição do Hotel.
Laranja — Hóspedes; Cinzento — Serviços; Azul —circulação; Vermelho — Estacionamento.

Fig. 153  Escala 1:1000
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Fig. 154 — Distribuição dos serviços da proposta de intervenção.
Laranja — Hóspedes; Cinzento — Serviços; Azul —circulação; Vermelho — Estacionamento; Roxo — Escola.
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GEOMETRIA DO ESPAÇO

Explicação das medidas e formas dos espaços — Distribuição vs Disposição

Palavras Chave: forma, disposição, medida, relações geométricas, regras

A7

“Disposição
Em meados do século XIX, Reynaud 
relembra aquilo que se tornou uma 
evidência nos seus contemporâ-
neos: a “disposição” não devia ser 
confundida com “distribuição”, este 
último conceito relacionado com 
utilidade  — significando comodida-
de e uso — enquanto que o primeiro 
sendo relativo a uma definição muito 
mais vasta. “ a palavra “distribui-
ção” é muitas vezes usada como um 
sinónimo da palavra “disposição”, 
mas isso é um erro” [...] Distri-
buição só considera as condições 
materiais relativas à funcionalidade 
do trabalho; a “disposição” tem 
também que satisfazer estas neces-
sidades, mas estende-se muito mais 
longe: esta prevê formas, dimensões, 
a economia geral e o efeito pre-
tendido. O objectivo de uma dada 
“distribuição” é ser boa; o objectivo 
da “disposição” é ser tanto boa 
como bela.”1

Se à operação de distribuição corres-
ponde organizar de modo funcio-
nal um programa, por outro lado, 

a disposição, entende não só a maneira 
como este se distribui mas também a 
forma que adquire. 
A disposição exige a geometria para 
dimensionar as salas, dar-lhes forma 
em planta e corte. É através desta que 
se dá a “solidificação” das áreas em 
formas, das funções em Espaços, das 
relações dos espaços em galerias/halls/

vestíbulos. A diferentes formas geomé-
tricas correspondem modos diferentes 
de “estar” e de “circular”, bem como de 
iluminar.
Uma geometria sensível que cria o Es-
paço arquitectónico.

As novas salas:

A definição geométrica das novas 
salas é um exercício de desenho que 
procura no existente algumas regras e 
sugestões de forma. 
A compreensão das medidas e regras 
para a construção dos dois corpos (anos 
30 e anos 60) é essencial para definir 
uma “grelha”/base para a nova definição 
geométrica do conjunto.
Esta grelha/módulo de medida é dada 
pela divisão dos quartos no corpo dos 
anos 60 (linhas vermelhas) e e pela 
largura dos “braços” do volume exis-
tente (linhas azuis). Entende-se por um 
módulo a largura e comprimento (com 
área de circulação da galeria incluída) 
entre pilares no corpo dos anos 60. Um 
rectângulo com 27m2. 
A partir deste módulo são desenhados 
e dimensionados praticamente todos os 
espaços.

O R/C assiste a uma grande alteração 
na disposição e forma das grandes salas 
e na relação entre elas. 
Com excepção do Hall de Entrada, 
da nova zona de Bar (antiga Sala de 
Estar) e alguns quartos, toda este piso é 
alterado. 

O Hall de Entrada mantém a sua de-

1— LUCAN, Jacques — Composition, non Composition: architecture and theory in the nineteenth and twentieth 
centuries, Oxford: Routledge, 2012, p.21. Tradução livre do autor.
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Fig. 155 —(http-//socks-studio.com/2012/04/06/walls-as-rooms-british-castles-and-louis-khan/). “British Castle 
Floor Plan Sketeches by Kahn. Source: Brownlee, David B., and david G. De Long. Louis I. Kahn: In the Realm of 

Architecture. Los Angeles: Museum of Contemporary Art, Rizzoli, 1991, 68.”

Fig. 155
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finição geométrica — um quadrado com 
50m2. A única alteração está na relação 
com a recepção, que passa para o lado 
esquerdo desta sala.
Em planta, Sala de Estar, Restaurante e 
Bar vivem do mesmo pátio, de tal modo 
que se pode dizer que todo este piso se 
transformou numa grande sala para os 
visitantes.

Esta forma em “U”, que abraça a 
paisagem a poente, organiza o piso 0 em 
3 pontos estratégicos.
Na sala onde se desenha o novo Bar, 
mantém-se a sua geometria, por ainda 
restarem  alguns elementos originais do 
projecto dos anos 30. Esta ocupa uma 
área total de 85m2 com a largura de 
dois módulos.

A Sala de Estar define-se geometri-
camente pelas duas caixas de escadas e 
elevadores novos situados a Norte e a 
Sul.
Estes espaços de distribuição funcionam 
como “cheios” que organizam o espaço. 
Não sendo acessíveis ao público, ou 
apenas usados por este pontualmente, a 
formalização destes espaços é feita de 
modo a assemelharem-se a “caixas” que 
se contornam e que organizam a circu-
lação.

“Colocando em evidências diferença 
entre espaços servidos e espaços 
que servem, Kahn co-adoptou uma 
noção que fazia plenamente parte do 
ensino das Beaux Arts — poché. “Do 
Poché”, diz ele, “aprendi a diferen-

ça entre a parede vazia e a parede 
sólida. obtive isso directamente das 
Beaux Arts [...] fiz da parede um 
espaço contentor na vez de um sólido 
[...] assim vêm as ideias dos espaços 
de serviço e espaços servidos.”2

Estes dois volumes definem as 
circulações de serviço, as circulações de 
hóspedes, e quatro espaços de articula-
ção com as outras áreas do hotel (hall 
para os serviços, hall para o restaurante, 
hall para os quartos de gama baixa e 
hall de acesso à entrada. Estes configu-
ram o espaço, desenham a sua fronteira. 
Deve-se considerar Sala de Estar a área 
assoalhada entre estas duas “caixas”. 
Um rectângulo a ocupar a base da forma 
em “U” com 100m2 de área. 

O restaurante ocupa agora o limite 
poente do corpo dos anos 60, comple-
tando assim este “U”.
Tem a forma de um rectângulo com-
posto de 5 módulos, com uma área total 
de 180m2. Aqui, os espaços de W/C e 
de copa ajudam também a configurar a 
Sala de Refeições e a definir as zonas de 
entrada para esta sala e para os espaços 
de serviço.

O resultado: a organização geométri-
ca das salas “nobres” é dada pela forma 
como os volumes de serviço e de caixas 
de escada se dispõem no R/C. Estes 
“cheios” são responsáveis pelo desenho 
das salas, dos acessos, vestíbulos e ga-
lerias, resolvendo simultaneamente um 
problema funcional e geométrico.

2— LUCAN, Jacques, Composition, non Composition: architecture and theory in the nineteenth and twentieth 
centuries, Oxford: Routledge, 2012. Oxford. Pág.497.
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Fig. 156 — Esquema com grelha base para o dimensionamento dos espaços em todo o complexo. Vermelho = largura do módulo. Azul = linhas de 
dimensionamento da largura nos diferentes “braços” do complexo. 
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Os Quartos:

Os quartos são também alvo de uma 
mudança, provocada não só pela neces-
sidade de melhorar a sua qualidade mas 
também pelo novo programa de escola 
de hotelaria.
A 3 tipos de quarto correspondem 3 ti-
pos de ensino/preparação dos estudantes 
da escola de hotelaria.
O quarto é o elemento chave do hotel 
e na definição da sua gama. Com a va-
riação da forma, e portanto da sua área, 
simulam-se assim as diferentes gamas 
de hotel (baixa, média e alta).
Em vez da monótona repetição de 
quartos que existiam, desenham-se 3 
variações tendo por base uma vez mais 
o módulo.
A gama de quartos varia com a área 
que ocupam, com a vista de que gozam 
e com o grau de privacidade que têm 
relativamente às áreas comuns.

No R/C situam-se os quartos de 
gama mais baixa do hotel, ocupando um 
módulo com a forma de um rectângulo 
de 27m2. De modo geral estes ocupam 
a mesma área dos quartos que aqui 
existiam anteriormente, sendo apenas 
redesenhadas a entrada e a casa de ba-
nho. São os quartos situados no R/C do 
Hotel e por isso não têm uma vista tão 
boa a Sul. São também os quartos com 
“menor” privacidade pois encontram-se 
mais próximos das salas comuns.

No 1º andar situam-se os quartos de 
gama média e média/alta, a ocuparem 
um módulo e meio em forma de “L”. A 

uma combinação de 3 módulos cor-
responde então o encaixe de 2 quartos 
nesta forma, um maior, com sala de 
estar e zona quarto separadas, e um 
menor, com sala de estar e quarto na 
mesma área. A área do quarto de gama 
média é de 37m2 enquanto que a área do 
quarto de gama média alta é de 50m2. 
Esta zona do hotel conta já com mais 
privacidade por estar mais afastada das 
áreas comuns, para além de parte dos 
quartos mais a Este gozarem de uma 
vista desobstruída a Sul.

No 2º andar situam-se os quartos 
de gama alta: as suites. Estas são a 
combinação de 2 módulos completos 
formando um rectângulo com 60m2. 
Estes quartos contam com sala de estar 
privativa separada da área de quarto, 
bem como uma casa de banho com área 
de banhos e outra área de serviço. Estes 
são os quartos do último andar, com a 
melhor exposição solar e com a melhor 
vista, bem como mais afastados das 
zonas comuns do hotel (maior privaci-
dade).

No corpo dos anos 30 são redesenha-
dos os quartos da fachada principal.
Passam a existir 4 grandes suites: duas 
na fachada principal, uma no torreão e 
uma última com vista para o pátio inte-
rior e a Oeste. 
Aqui a decisão passa por desenhar 
quartos com uma área generosa e acabar 
com as pequenas divisões que exis-
tiam, desenhando uma entrada digna, 
com sala de estar e uma casa de banho 
acessíveis. 
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Fig. 157 — Desenhos de processo: pensamento sobre dimensionamento dos espaços e a sua definição tendo em 
conta o desenho de “volumes” que os definem e organizam.

Fig. 157
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No final o redesenho dos quartos le-
vou a uma redução considerável do seu 
número. De 102 o hotel passa a contar 
com 34 — uma escala mais adequa-
da para hotel de aplicação e à própria 
cidade.

A Escola:

A escola de hotelaria é um volume 
novo que olha para as mesmas regras 
geométricas do edifício de hotel para 
se construir. O módulo de construção e 
dimensionamento vai ser o mesmo que 
no hotel.
Seguir esta regra ajuda a nova constru-
ção a proporcionar-se de modo cuidado 
e em diálogo com o existente.

O corpo onde se concentram as salas 
de aula teóricas da escola continua a 
cércea e largura do corpo do hotel a 
Sul (eixo 1/2) e separando-se deste um 
módulo de distância. A proporção deste 
volume corresponde a 6 módulos, afas-
tando-se do lote do tribunal um módulo 
que é aproveitado para o desenho de 

uma passagem pública que liga as duas 
cotas exteriores (largo de S. Francisco e 
a Avenida Orlindo Carvalho).
Esta parte da escola acolhe a zona 
de salas de aula teóricas, biblioteca e 
cantina bem como a zona de secretaria e 
administração. É por este volume que se 
faz a entrada.

A geometria do átrio é desenhada 
pelos cacifos da escola, dispostos de 
forma a convidar à circulação em torno 
do pátio. Um jogo de perspectiva que 
abre e fecha para determinados pontos 
de luz. 

A largura deste pátio, trabalhado 
em duas cotas, corresponde à largura 
do pátio da zona de hotel em forma de 
“U” (eixos 2/3). O braço com a zona 
de cozinhas da escola e que faz ligação 
ao hotel tem a mesma largura do corpo 
mais antigo dando-lhe continuidade no 
piso -1.

O pátio inglês, de iluminação para 
a área prática, desenha-se à largura do 
espaço de varandas com arcadas, na fa-
chada principal (eixos horizontais 4/5).
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TEXTO B7

ATMOSFERA DO ESPAÇO

Descrição sensível do espaço, imaginação da luz, cores e texturas

Palavras Chave: sentidos, imaginação, projectar um ambiente, texturas, cor

Fig. 158 — Desenhos do Processo: proposta de redesenho do Hall de Entrada reposição da cota original do piso e 
eliminação do tecto falso.

Fig. 158
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O projecto passa pelo entendimen-
to dos programas de Hotel e de 
Escola, perceber o seu funcio-

namento, relações entre espaços, e uma 
análise de casos de estudo. Organizar 
salas, definir percursos, dar formas atra-
vés da geometria...
Mas projectar é mais do que a “solidifi-
cação” de um programa.
O projecto é também a solidificação de 
sensações, prevendo as qualidades do 
espaço quanto à forma, à luz e à textura 
— é criar uma ideia de espaço. 

“A ideia é a síntese de todos os 
elementos que compõem a Arquitec-
tura (Contexto, Função, Construção, 
Composição). Como se de uma 
operação de alquimia se tratas-
se, numa destilação dos múltiplos 
elementos necessários para se obter 
um resultado único e unitários: uma 
ideia capaz de ser construída, de ma-
terializar-se.”1

A Ideia de reabilitar o Hotel Turis-
mo obriga a uma reflexão sobre a nova 
qualidade do espaço no interior deste 
edifício. A análise do lugar, da docu-
mentação histórica, e de uma visita ao 
edifício, mostram como o interior e o 
exterior estão completamente descarac-
terizados.
A Ideia, neste caso, a ideia de “Ho-
tel-Modelo”, perdeu-se. É necessário 
construir uma nova ideia — a ideia de 
Hotel de Aplicação.

Se ao “Hotel-Modelo” corres-
pondiam determinadas qualidades de 

espaço, de apresentação, de decoração 
—imagem rural, hotel da montanha 
— então ao Hotel de Aplicação devem 
também corresponder determinado tipo 
de Atmosferas.  

Propõe-se um ambiente simples, 
com qualidades que advêm das novas 
relações e clareza entre espaços, sem 
ruído e gosto “Kitsch” da decoração e 
espaços do antigo hotel.
Uma arquitectura simples, sem ser 
simplista, no fundo, uma arquitectura 
Essencial que é suficiente para a carac-
terização do espaço, uma arquitectura 
sem adereços:

“A Arquitectura Essencial (Não 
essencialista) NÃO é um MINIMA-
LISMO.
ESSENCIALIDADE  NÃO é ESSEN-
CIALISMO.
NÃO é um ISMO.
NÃO é PURISMO.
NÃO é MINIMALISMO.
É ESSENCIALIDADE 
É precisão
É algo mais que uma mera questão 
de forma.”2 

Para a construção desta atmosfera 
são usados recursos simples: o controlo 
da luz e a disposição dos novos mate-
riais. 

“LUZ: componente essencial, 
imprescindível na construção da 
arquitectura . a LUZ é MATÉRIA e 
MATERIAL. Como pedra. Quanti-
ficável e qualificável. Controlável e 
mensurável.”3 

1— CAMPO BAEZA, Alberto — A Ideia Construida. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2004 (2ª edição, Novem-
bro de 2008), p.48.

2 — CAMPO BAEZA, Alberto — A Ideia Construida. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2004 (2ª edição, Novem-
bro de 2008), p.37.

3— CAMPO BAEZA, Alberto — A Ideia Construida, Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2004. (2ª edição, Novem-
bro de 2008), p. 48.
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Fig. 159 — Representação 3d da galeria com vista para o pé-direito triplo da Sala de Estar
Fig. 160 — Representação 3d da entrada para Sala de Estar vindo do Hall de Entrada.

Fig. 159

Fig. 160
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Fig. 161

Fig. 161 — Representação 3d da galeria com vista para o pé-direito triplo da Sala de Estar

ATMOSFERA DO ESPAÇO



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

 137

Fig. 162

Fig. 162 — Representação 3d da Sala de Estar.
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Todo o interior é pintado de branco.
As paredes brancas reflectem a luz 
que entra agora abundantemente pelos 
salões do hotel ajudando à sua leitura. 
O ritmo dos vãos ajuda a quebrar a mo-
notonia, animando o espaço em várias 
tonalidades de luz. 

Pontualmente surgem zonas em ma-
deira (soalho, lambris, móveis — zonas 
de estar), zonas em pedra (pavimento 
em pedra e o exterior do edifício — zo-
nas de circulação e exteriores). Um jogo 
suficientemente belo, sem a variedade 
de materiais e cores que “mataram” o 
antigo hotel. 
Este é um exercício de sobriedade e 
modéstia onde a natureza participa 
no embelezamento dos espaços: pela 
“crueza” dos materiais e pela passagem 
do tempo, que os ilumina de maneira 
diferente.

O rigor das estações do ano na Guar-
da obriga a um pensamento exigente do 
ponto de vista do conforto — conforto 
no sentido em que os materiais de um 
espaço ajudam a torna-lo  “quente” ou 
“fresco” — o Inverno é frio e rigoroso, 
pintando-se pontualmente de branco. 
Os Verões são muito quentes e secos. A 
combinação de materiais e de luz tem 
que conseguir conciliar estes dois extre-
mos. “Dar” calor no inverno e frescura 
no verão. 
O hotel tem de ser um abrigo confortá-
vel para o viajante durante todo o ano.

O chão é em parquet escuro em 
espinha, como o que o usado original-
mente no hotel. As paredes laterais onde 

estão os acessos verticais são pintadas 
de preto e revestidas com um ripado 
de madeira escura, da mesma cor do 
pavimento.
A área confinada ao “estar” é aqui, nesta 
zona madeirada. Um lugar onde no 
Inverno se pode apreciar confortavel-
mente o frio e a neve lá fora. 
As outras paredes, onde se encontram 
os vãos, são brancas. Uma em frente à 
outra, Este e Oeste, reflectem a luz da e 
da manhã e da tarde. 
O pavimento, junto a estas paredes onde 
se circula, é em lioz claro polido, que 
reflecte a luz e ajuda a contrabalançar 
o calor dado ao ambiente pela madeira 
usada no espaço de estar. No verão as 
cores claras dadas pelas paredes e por 
este pavimento, ajudam a refrescar o 
ambiente.
O mobiliário é sóbrio, no mesmo tom da 
madeira do resto da sala mas revestido 
com tons claros e terra, que ajudam a 
animar o espaço e dar-lhe conforto.
Em parte da sala o pé direito é triplo, 
permitindo ver as galerias que dão aces-
so aos quartos nos andares de cima.
A Sala é um ponto de referência para a 
orientação dos hóspedes. É o lugar de 
reunião e de relação com todos os espa-
ços, interiores e exteriores do hotel.
Noutra zona da sala, o pé direito é sim-
ples, criando um lugar mais recatado e 
aconchegante.

O restaurante, à semelhança da sala 
de estar, está limitado por dois volumes 
em ripado de madeira nos dois lados 
opostos da sala (Este, Oeste). Estes 
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Fig. 163

Fig. 164

Fig. 163 — Representação 3D do Bar, antiga Sala de Estar do Hotel.
Fig. 164 — Representação 3D do Bar
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confinam o espaço onde se assenta o 
soalho. 
Entre os pilares no meio da sala é dese-
nhado um sofá fixo na mesma madeira, 
com meias luas de cada lado. O forro é 
em tecido claro, como as paredes late-
rais que delimitam este espaço (Norte, 
Sul).
Devido à mudança operada nos alçados 
na parte deste edifício, a luz entra com 
mais abundância.
Essa métrica, de cheios e vazios entra 
pela sala, animando o tecto com vigas 
da espessura dos pilares e que fazem 
variar o pé direito. Nestes vazios pen-
duram-se as cortinas , que protegem do 
sol.
O Pavimento nas laterais é a continuida-
de do pavimento em pedra que inunda 
todo o hotel nas áreas de circulação. 

O bar, situado em frente ao res-
taurante, do lado norte, é a única sala 
que mantém alguns dos elementos do 
projecto original: os lambris e o parquet 
em madeira escura. 

As paredes acima do lambril e o tec-
to são pintados de branco, que ajudam a 
iluminar a escuridão da sala, dada pelos 
outros elementos em madeira escura.
Centrado relativamente à entrada do bar 
está o balcão em pedra polido. O tampo 
é em mármore preto e o resto do móvel 
em mármore branco, que ajuda a reflec-
tir a luz. A pedra ajuda a “refrescar” a 
sala, equilibrando na cor e na textura a 
sensação quente dada pela madeira que 
inunda esta sala até metro e sessenta do 
chão.

As galerias que dão acesso aos quar-
tos são pintadas de branco. O pavimento 
é o mesmo dado às áreas de circulação, 
mas com um tapete bege que acom-
panha todo o percurso e dá o conforto 
acústico necessário à zona de quartos. 

Nos quartos, dois vãos simetrica-
mente dispostos, deixam entrar a luz. 
São janelas de sacada, que abertas per-
mitem ver a paisagem. O guarda corpo é 
em vidro, passando despercebido. 

Duas cortinas em cada lado per-
mitem esconder completamente esta 
parede. 

As paredes e o tecto são brancos. 
A monotonia do espaço é quebrada 

por um armário fixo em madeira escura 
de um dos lados da entrada (depen-
dendo da gama do quarto). Nas suites, 
a porta que dá para a zona de dormir, 
fica dissimulada numa das portas deste 
armário.
Um sofá e uma mesa de candeeiro com-
põem o resto do mobiliário.

Lá fora, do lado Este, o jardim de 
ervas aromáticas, usadas pelas cozinhas 
da escola e do hotel, perfumam o espaço 
de esplanada em comunicação com a 
Sala de Estar. 

Daqui avista-se o pátio dos alunos do 
internato e da escola. A árvore na cota 
intermédia ajuda  proteger os estudan-
tes que aqui moram, sem esconde-los 
completamente.

Do lado Oeste, a esplanada do bar e 
do restaurante recebem a luz quente da 
tarde. Daqui a vista é maior, vendo-se o 
jardim José de Lemos e parte da Serra 

ATMOSFERA DO ESPAÇO
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Fig. 166

Fig. 165

Fig. 165 — Representação 3d da Sala de Refeições. Vista centrada do espaço.
Fig. 166 — Representação 3d da Sala de Refeições. Vista de entrada do públcio exterior ao hotel.
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Fig. 167

Fig. 167 — Representação 3d da Sala de Refeições. Vista da entrada de hóspedes do Hotel.

ATMOSFERA DO ESPAÇO
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Fig. 168

Fig. 168 — Representação 3d da Sala de Refeições. Vista centrada de mesa no móvel Fixo do restaurante.
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da Estrela e da Malcata.
No Verão, estas esplanadas animam o 
Hotel e a cidade encontrado-se abertas a 
quem procure o bar ou o restaurante do 
hotel.

A Escola: 

Os ambientes da escola não diferem 
da simplicidade dos ambientes do hotel.

Aqui a escolha dos materiais tem 
como prioridade a fácil limpeza e a 
iluminação dos espaços.
Também na escola se opta por pintar de 
branco quase todas as paredes. Na zona 
prática são usados azulejos brancos.

As cores são reservadas aos cacifos 
ou outros elementos que animam as 
cozinhas e galerias.

Esses elementos, zonas por onde 
passam as tubagens e portas, são de cor 
azul esverdeados em madeira.

O pavimento da escola é igual ao 
das áreas de circulação do hotel excepto 
nalgumas salas específicas. Nas cozi-
nhas é usado vinílico na mesma cor azul 
esverdeado que reflecte a luz e  é mais 
fácil de limpar.

Na biblioteca, salas de professores e 
gabinetes é usado soalho, dando confor-
to a estas zonas. 

O pátio da Escola é pavimentado em 
micro cubo em granito cinzento, que 
inunda toda a envolvente do hotel.

O revestimento do edifício é também 
em granito amarelado, o mesmo usado 
no corpo mais antigo.

A cobertura ajardinada e o pátio a 
meia cota (dos estudantes do internato) 
quebram a monotonia  e desenham os 
espaços exteriores onde estes podem 
descansar e conviver quando está bom 
tempo.

ATMOSFERA DO ESPAÇO
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Fig.169

Fig. 170

Fig. 169 — Representação 3d do Quarto. Vista de Sala de Estar de uma suíte no corpo anos 60. 
Fig. 170 — Representação 3d do Quarto. Vista da zona de dormir de uma suíte no corpo dos anos 60.
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Fig. 171

Fig. 171 — Representação 3d da Cozinha de Aprendizagem. Vista para a galeria norte, de circuito de sujos e lixos.

ATMOSFERA DO ESPAÇO
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Fig. 172

Fig. 172— Representação 3d da Cozinha de aprendizagem. Vista para a galeria Sul, de circuito de comida.
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A8

DIÁLOGO COM O PASSADO

A relação do novo edificado e da sua imagem com o edifício antigo

Palavras Chave: relação, articulação, linguagem arquitectónica

Desde as primeiras ideias e dese-
nhos até à proposta final existe 
uma preocupação em criar um 

diálogo com o existente. Fosse esse 
diálogo por oposição ou continuidade, 
o desenvolver do projecto tem sempre 
presente as preocupações de se estar a 
trabalhar num edifício com algum valor 
histórico.

No entanto, esse valor é relativo, 
variando de caso para caso. O Hotel 
Turismo é um edifício com alguma 
importância para a cidade, no entanto, 
não se pode colocar em pé de igualdade 
com um mesmo trabalho de reabilitação 
de um edifício com maior valor patri-
monial...

Para além disso, o hotel foi extre-
mamente alterado. Perderam-se muitos 
elementos nos seus interiores, que a 
existirem, teriam mudado radicalmente 
o tipo de proposta. Deste modo, não se 
propõe propriamente um trabalho de 
restauro, excepto nalgumas salas ou 
elementos.  

Apenas pelo exterior se mantém um 
resto do desenho arquitectónico origi-
nal, que goza de um peso histórico para 
a cidade e não tanto de uma excelência 
de desenho arquitectónico.  
É pelo exterior que se criou, com a pas-
sagem do tempo, uma imagem icónica 
para a Guarda. Há seguramente quem 
nunca tenha entrado no hotel, mas mais 
dificilmente existe quem não o reconhe-
ça de imediato.  

Transformou-se num ícone da 
cidade. Uma imagem reproduzida em 

postais que publicitavam e fomentavam 
o turismo na região, mas uma imagem 
da qual resta só praticamente a fachada 
principal.

As demolições propostas destapam 
as fachadas laterais desta parte mais 
antiga, dando de novo dignidade a essa 
imagem mas ao mesmo tempo pondo a 
descoberto a intervenção e o contacto 
dos novos corpos com este parte dos 
anos 30.

Colocar esta parte em evidência 
exige repensar esses contactos.
A nova intervenção não quer “mentir”,  
como na expansão dos anos 60, imitan-
do a linguagem arquitectónica do corpo 
antigo.

Abraçar ou Separar:

“Ao falar de intervenções arquitectó-
nicas em âmbitos espaciais cons-
truídos não é excedente enunciar 
alguns princípios fundamentais para 
estabelecer bases operativas de cada 
composição ou desenho. Assim, é 
fácil entender que a relação primá-
ria, em termos tipológicos, entre uma 
forma (A) reconhecível pelos seus 
limites e uma nova entrada formal 
(B) responde a uma destas três possi-
bilidades: inclusão, intersecção e 
exclusão.”1

A hipótese de exclusão é totalmente 
afastada. A expansão dos anos 60 não 
se afasta do corpo antigo. Antes inter-
secta-o, resolvendo o problema dessa 

1— GRACIA, Francisco — Construir en lo Construido. Madrid: Edição Nerea, 2001. (3ª edição), p.187.
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Fig. 173

Fig. 174

Fig. 173 —  GRACIA, Francisco — Construir en lo Construido. Madrid: Edição Nerea, 2001. (3ª edição), 
p.187/188.

Fig. 174 — Desenhos de Processo: vista das duas hipóteses que balizam em dois extremos as soluções que propõe 
resolver o problema da nova linguagem no corpo dos anos 60 e da nova volumetria de escola.

DIÁLOGO COM O PASSADO
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intersecção pela mimetização da sua 
linguagem.
São estudadas as maneiras de poder 
redesenhar essa intersecção, equacio-
nando a possibilidade de separar estes 
dois corpos com um terceiro elemento, 
novo e que articulasse os dois.
Da mesma maneira é estudada uma for-
ma de toda a solução ser abraçada por 
uma estrutura nova que a envolvesse e 
lhe desse a devida unidade.
As duas soluções são radicais e balizam 
em dois extremos as possibilidades de 
encarar um problema de ligação entre 
duas construções de tempos diferentes 
(Fig.174).

A nova volumetria (corpo de esco-
la de hotelaria) também deve prever a 
maneira como se vai relacionar com o 
resto do edifício.
O desenho de articulação é um exercício 
tridimensional, processado em planta e 
em alçado, embora seja sobretudo pelo 
exterior que estes “contactos” são  mais 
sentidos.
 
Articulação em planta: 

O diálogo é feito através de espaços 
de distribuição: salas e halls. Espaços de 
transição entre programas e “tempos”, 
que permitem uma articulação ao nível 
da distribuição. Assim sendo, o “braço” 
com a bateria de cozinhas da escola 
termina num hall de distribuição para a 

zona de serviços do hotel.
Da mesma forma, a transição do 

corpo dos anos 30 para os anos 60, é 
feita através da construção da nova sala 
de estar e dos volumes de escadas que 
a delimitam a norte e a sul. Com pé 
direito triplo e com as galerias a atraves-
sarem este espaço, a sala funciona como 
um elemento de articulação entre um 
corpo de quartos a norte e o outro a sul.
Em planta o diálogo processa-se com o 
vazio: uma sala, um espaço que serve de 
momento de pausa/transição. 

Articulação em alçado:
 

Mais visível, a articulação entre 
fachadas é mais complexa e talvez a 
mais importante, pois é a de “domínio 
público”, aquela que pode interferir com 
a imagem do lugar/edifício. 
A ideia é conseguir um desenho que 
também pela pausa/transição, proces-
se a chegada, neste caso de uma nova 
linguagem arquitectónica, ao volume 
antigo.
Se em planta o diálogo é processado 
pelo “vazio”, em alçado essa articula-
ção feita pelo “cheio” (diminuição do 
número de vãos).
Uma aproximação “silenciosa” à lin-
guagem do corpo mais antigo que se 
traduz numa alteração do ritmo de vãos 
no alçado. 
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B8

OS ALÇADOS

Explicação das medidas, desenho e redesenho dos alçados do conjunto

Palavras Chave: medidas, regra, materiais 

Fig. 175 — Desenhos de Processo: colagem e desenhos com possibilidades de alteração da fachada no corpo dos 
anos 60 e o problema do contacto com o corpo dos anos 30.

Fig. 175



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

154 

A construção de uma nova volume-
tria e a alteração dos alçados do 
corpo dos anos 60 criam proble-

mas de diálogo com o “passado” que 
devem ficar resolvidos, exteriormente, 
através de um desenho de fachadas e 
de escolha de materiais que se coadune 
com o corpo mais antigo. 
No caso deste, em pedra, são apenas 
repensadas as caixilharias, com mais 
pano de vidro para que entre mais luz 
no seu interior.

No corpo desenhado pelo arq. Raul 
Rodrigues Lima, refazem-se com-
pletamente as fachadas. Esta decisão 
justifica-se por permitir uma melhoria 
substancial da qualidade de iluminação 
dos espaços nesta zona, sendo também 
um exercício mais verdadeiro do ponto 
de vista da linguagem arquitectónica e 
que permite redesenhar o contacto desta 
construção com a parte mais antiga do 
hotel.

Este acrescento feito nos anos 60, 
para além de não aproveitar as potencia-
lidades do método construtivo, reveste-
-se de uma falsa “pele”.
Além disso, a demolição da caixa de es-
cadas que existe na galeria deste corpo 
deixa uma enorme “ferida” na fachada. 
Seria necessário desenhar um preen-
chimento desta zona ou então desenhar 
uma fachada completamente nova.

Opta-se então por iniciar uma reno-
vação total do exterior desta parte do 
edifício.

As primeiras propostas decidem 
usar o vão completo entre pilares, 

desenhando grandes panos de vidro que 
mudassem radicalmente a relação dos 
interiores com o exterior. No entanto, 
este tipo de desenho não conseguia o tão 
desejado diálogo entre corpos. 

O alçado final corresponde a essa 
aproximação. É adoptada uma lingua-
gem de vão que é repetido inúmeras 
vezes, transformando-se numa grelha 
mais “fechada” ou mais “aberta”  que 
desvanece em aproximação ao corpo 
antigo.

Essas aberturas pensam a relação 
que cada espaço no interior, desta parte 
do edifício e da nova volumetria, ne-
cessitam com o exterior. A ideia radical 
de usar o vão completo colocava, para 
além de problemas de diálogo, proble-
mas de privacidade de certos espaços 
do hotel, de modo que se abandonou 
completamente. 

Instrumentos:
 

Para além dos inúmeros desenhos, 
a construção de uma maqueta à esca-
la 1:200 foi essencial para perceber a 
continuidade das fachadas e dos proble-
mas de contacto entre os dois corpos e a 
nova volumetria (Anexo VII).

Foram feitas várias experiências 
com diferente tipos de “grelhas” que se 
podem colocar/manipular por cima da 
maqueta e assim registar as qualidades e 
defeitos de cada solução.

O alçados finais resultam de uma 
geometria que reutiliza a largura entre 
pilares do corpo dos anos 60.

OS ALÇADOS
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Fig. 176

Fig.2 — Representação 3d do exterior, fachada Oeste do Hotel. . Vista do Jardim José de Lemos.
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Fig. 177 — Representação 3d do exterior. Galeria de serviços do “braço” prático da Escola de Hotelaria.

Fig. 177

OS ALÇADOS
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Fig. 178 — Representação 3d do exterior. Vista da Fachada principal do hotel, lado Norte.

Fig. 178
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O alçado mais aberto corresponde à 
divisão desta largura em duas partes 
iguais com uma coluna de largura igual 
às laterais colocada no meio. (Alçado I)
O alçado mais fechado corresponde a 
uma divisão deste vão em três vãos mais 
pequenos, usando colunas da mesma 
largura para fazer a divisão do espaço.
Em termos geométricos existe uma cor-
respondência entre os dois. (Alçado II)
A estas duas divisões correspondem 
tipos de iluminação e de grau de priva-
cidade diferentes que permitem mais 
facilmente decidir em que espaços se 
usam um ou outro desenho (Fig. 179).

Alçado e função:

No Hotel: se por um lado os quartos 
precisam de mais luz e de um vão mais 
generoso para aproveitar a vista (Alçado 
I), a galeria exige um vão menor, mais 
protector dos movimentos de entrada e 
saída dos hóspedes bem como do movi-
mento dos serviços durante as limpezas 
ou serviço de quartos. Esta zona do edi-
fício (a norte) é bastante desprotegida e 
visível da praceta que existe em frente, 
exigindo mais recatamento (vãos mais 
pequenos (Alçado II).

Na escola é adoptado o processo 
inverso. O corpo teórico da escola exige 
bastante luz para as salas de aula e 
biblioteca,  no entanto a luz a Sul é bas-
tante incómoda e esta fachada fecha-se 
mais deste lado (Alçado II). Já a norte, a 
abertura de vãos pode ser maior, permi-
tindo a entrada de luz mais controlada 

e deixando, da mesma praceta, ver a 
escola em funcionamento criando uma 
relação com a cidade. (Alçado I).

A zona prática de cozinhas encon-
tra-se num lugar pouco insulado, de 
modo que se opta por desenhar o tipo 
de vão mais largo na galeria virada a sul 
e que dá continuidade a fachada Norte 
do corpo teórico da Escola (alçado I). O 
vão mais apertado é usado na zona de 
pátio inglês, que embora virado a norte, 
é onde se encontra a galeria de saída das 
louças sujas e lixos do Hotel e Escola.

A  Excepção:

Os dois tipos de vãos são usados em 
simultâneo no pátio onde se encontra o 
Restaurante do Hotel.
Aqui, a relação desta sala com este pátio 
exige a utilização do tipo de vão mais 
aberto, por outro lado, as galerias de 
acesso aos quartos imediatamente por 
cima exigem o vão mais apertado (Fig. 
176).
Como as duas geometrias encaixam 
uma na outra assume-se essa diferença 
do rés-do-chão para os pisos 1 e 2.
Deste modo pode-se também perceber a 
verdadeira métrica estrutural do edifí-
cio, diferenciado-se uma vez mais do  
antigo e retrógrado alçado.
 
Empenas:

A transição entre alçados ocorre nas 
empenas de ambos os volumes (corpo 
de escola e o corpo dos anos 60).

OS ALÇADOS
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Fig. 179

Fig. 179 — Representação 3d do exterior, fachada Sul do complexo. Vista dos dois tipos de alçado e da passagem 
para o pátio da Escola. Alçado I lado esquerdo, Alçado II lado direito.
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Fig. 180

Fig. 180 —Representação 3d do exterior, fachada Sul do complexo. Vista do corpo de quartos e parte teórica da 
Escola de Hotelaria.

OS ALÇADOS
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Fig. 181—Representação 3d do exterior, fachada Este do complexo. Vista da passagem pública entre a escola e o 
Tribunal. Zona de saída dos lixos do complexo. 

Fig. 181 
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Estes são momentos fulcrais na transi-
ção entre o tipo de alçado I e o alçado 
II.
As empenas são “cegas” permitindo um 
momento de “pausa” de um desenho 
para o outro.
Apesar de “cegas” não são desprovidas 
de desenho. Esta “pausa” encaixa no 
“compasso” de desenho do complexo. 
A continuidade é garantida pela marca-
ção das lajes, presente nos dois lados 
(Norte e Sul), e pela repetição das 
proporções do desenhos dos vãos e das 
colunas, aqui usadas para desenhar as 
placagens em granito.
 

O contacto:

O contacto do novo alçado com o 
corpo mais antigo é um desenho que 
tenta anular os efeitos visuais desta gre-
lha antes do contacto com uma lingua-
gem mais conservadora.

A ideia é, dentro do ritmo criado, 
começar a desenhar “pausas” maiores, 
ou seja, usar vãos mais intervalados en-
tre si, de tal modo, que o contacto desta 
fachada com a perpendicular se dá com 
uma parede completamente cega.

OS ALÇADOS
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Fig. 182

Fig. 183

Fig. 182 —Representação 3d do exterior, pátio intermédio. Vista para a entrada do apartamento do alunos de internato.
Fig. 183 — Representação 3d do exterior, pátio da escola. Vista do geral do pátio e entrada para o cais de cargas e descargas.
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DESENHOS DE PROJECTO:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do edifício “Hotel Turismo da Guarda” revelou-se um processo enri-
quecedor na qual se puderam explorar pela primeira vez uma série de temas novos 
na prática de projecto podendo ser resumidos em três e que convergem para a 
concretização do produto final:

1º tema: o desenvolvimento de uma proposta de intervenção num edifício com 
alguma importância para a iconografia da cidade e portanto, com algumas condi-
cionantes que dificultaram a prática de projecto;

2º tema: o desenvolvimento de uma proposta de uma nova volumetria e progra-
ma (escola de hotelaria) em contacto com um edifício mais antigo (o Hotel Turismo 
da Guarda). 
A estes 2 primeiros temas, correspondeu o primeiro e principal objectivo desta 
dissertação. Daqui retirou-se a experiência de trabalhar num contexto urbano co-
nhecido, num edifício com algum peso histórico para a cidade onde se reflectiram 
as suas qualidades e defeitos nesse contexto. Relativamente à nova volumetria, foi 
sobretudo no articular de uma nova linguagem e programa arquitectónico que se 
explorou uma atitude de intervenção (particular a este contexto).
3º tema: o estudo de um edifício de uma época particular na arquitectura portugue-
sa e a compreensão do seu desenho e história no contexto da cidade da Guarda; 
Correspondente ao segundo objectivo desta dissertação e ao primeiro momento de 
trabalho (contextualização histórica e identificação dos diversos intervenientes no 
projecto do hotel). Este tema ofereceu a oportunidade de aprofundar o conhecimen-
to sobre o edifício de tal forma que se pudessem tomar decisões ponderadas que 
ajudassem à concretização do objectivo principal .

A estrutura de organização em dois tipos de documentos (A e B) permitiu orga-
nizar os diversos subtemas relacionados com estes três principais e encontrar um 
possível método de trabalho a replicar noutras propostas do género. Deste modo 
foi possível colocar em evidência a maneira como cada análise histórica e reflexão 
teórica de projecto contribuíram para o desenho final da proposta de intervenção e 
vice-versa. A cada conjunto de textos correspondeu alguma forma de pergunta/res-
posta ou passado/presente no desenvolvimento da proposta:

Conjunto A1 B1: Breve compreensão sobre a história do desenvolvimento do 
“Turismo” em Portugal, em particular o caso da cidade da Guarda versus Identifi-
cação do tema de projecto e colocação do tema na actualidade. 

Conjunto A2 B2: Estudo do surgimento do “Hotel Turismo da Guarda” e identi-
ficação dos ideais pode trás do seu desenho versus Identificação da importância do 
objecto de estudo e justificação da intervenção. 
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Conjunto A3 B3:  Análise do antigo programa em funcionamento versus Viabili-
dade do antigo programa e a adição de um novo “De Hotel-Modelo a Hotel-Esco-
la”.

Conjunto A4 B4: Da mesma forma, a análise das diferentes figuras intervenientes 
no projecto de arquitectura do hotel, permitem  uma avaliação ponderada e conhe-
cedora do valor real do património em que se trabalha versus História do edifício 
como método de ponderação das partes e do todo, demolições e adições.

Conjunto A5 B5: Análise do lugar e previsão das mudanças que se vão efectuar 
através da renovação e adição de um novo programa “modificação do locus”versus 
As hipóteses de implantação como forma de simulação dessas alterações.

Conjunto A6 B6: Análise do programa novo e das relações entre hotel e escola. 
Identificação de um método de organização do programa versus  A planta final e a 
explicação dos percursos de cada utilizador e serviço dentro do complexo.

Conjunto A7B7: A análise do edifício para a criação geometria de medidas e 
regras de composição que permitem dimensionar a nova volumetria e o redesenho 
dos espaços versus A arquitectura é uma experiência espacial e sensorial correspon-
dendo a essas “geometrias” determinado tipo de atmosfera.

Conjunto A8B8: Análise do edifício e das possibilidades de intervenção e diálogo 
com este versus Desenho dos alçados e a criação de um desenho que permite essa 
aproximação entre o antigo e o novo contribuindo para uma nova unidade.

“É um património onde a evidência da conservação se imporia, de tal maneira 
é importante o impacto da sua presença na história da arquitectura moderna e con-
temporânea e na narrativa urbana. A sua mutação impõe uma verdadeira resposta 
à questão maior de toda a transformação, mais além de uma reabilitação/confor-
midade às normas: a questão do uso que a guia [a reabilitação].  Qual que seja a 
natureza da operação, quer se trate de revitalizar um terreno baldio pelo cultivo, 
reconverter o lugar de um matadouro ou uma fábrica já transformada, intervir num 
edifício-”manifesto” ou num edifício classificado, investir [penso que o sentido é o 
da reabilitação] na antiga sede de um sindicato, a margem de manobra é estreita 
para o arquitecto, o desafio sendo o de estabelecer uma continuidade que respeite 
o espírito do edifício existente, levando a que se desenvolva, por vezes, um outro 
vocabulário [...]”1.

1— “Une Évidence Patrimoniale” In  Un Bâtiment combien de vies? La Transformation comme acte de création. 
(dossier de presse). Paris: Cité de l’architecture & du Patrimoine. p.6.
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B4 | Fig.125/126127/128/129/130/131/132/133/134/135 — Desenhos do autor.
A5 | Fig. 136/137/138/139 — JORGE, Filipe — A Guarda from the sky. Lisboa: Argumentum, 2009. 
B5 | Fig.140/141/142/143/144/145/146 — Desenhos do autor.
A6 | Fig. 147 — https-//lh3.googleusercontent.com/-eqrBWlxTII0/TXfShrapOLI/AAAAAAAAALs/9Hv2jK-
3lHOk/s1600/trento | Fig. 148 — http://www.upenn.edu/almanac/volumes/v60/n23/louiskahn.html.
B6 | Fig.149/150/151/152/153/154 — Desenhos do autor.
A7 | Fig. 155 — http-//socks-studio.com/2012/04/06/walls-as-rooms-british-castles-and-louis-khan/ | Fig. 
156/157 — Imagens do autor.
B7 | Fig.158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172 — Imagens do autor.
A8 | Fig. 173 — GRACIA, Francisco — Construir en lo Construido. Madrid: Edição Nerea, 2001. (3ª edição), 
p.187/188 | Fig. 174 — Desenhos do autor.
B8 | Fig.175/176/177/178/179/180/181/182/183 — Imagens do autor.
Anexo I | Desenhos obtidos através de Ficheiro digital em formato AutoCad cedido pela Câmara Municipal 
da Guarda. Levantamento efectuado e desenhado por: Arquitecto João Rafael e desenhador Paulo Barata para a 
entidade Hotel Turismo da Guarda, Lda. no ano de 2005.
Anexo II | Fig. 194 — SARAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agên-
cia para a Promoção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção António Saraiva) Pág.148 | Fig. 195 — SA-
RAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agência para a Promoção da Guarda 
PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção António Saraiva) Pág.150 | Fig. 196 — SARAIVA, António – “A Guarda em 
Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agência para a Promoção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção 
António Saraiva) Pág.151 | Fig. 197 — SARAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. 
Guarda: Agência para a Promoção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção António Saraiva) Pág.150 | Fig. 
198 — SARAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agência para a Promoção 
da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção António Saraiva) Pág.24 | Fig. 199 — SARAIVA, António – “A 
Guarda em Postal Ilustrado de 1901 a 1970”. Guarda: Agência para a Promoção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. 
(Colecção António Saraiva) Pág.26 | Fig. 200 — SARAIVA, António – “A Guarda em Postal Ilustrado de 1901 
a 1970”. Guarda: Agência para a Promoção da Guarda PolisGuarda, SA, 2008. (Colecção António Saraiva) Pág.24.
Anexo III  | Fig. 201— (Imagem http://www.energiaviana.eu/?page_id=398) | Fig. 202 — (http://www.
douroalliance.org/gabineteturismo/en/gabinete-de-turismo/news/escolas-de-hotelaria-e-turismo-dao-a-provar-
-portugal-aos-estrangeiros.html) | Fig. 203 — http://www.escolas.turismodeportugal.pt/noticia/ehtcoimbra-abre-
-curso-em-regime-pos-laboral | Fig. 204 — Imagem Google Maps | Fig. 205 — Imagem Google Maps | Fig.206 
— Imagem: Google Maps | Fig. 207 — Imagem: Google Street View | Fig. 208 —  http://ultimasreportagens.com/
ultimas.php | Fig. 209 — (http://www.archdaily.com.br/br/01-82659/hotel-and-catering-school-slash-eduardo-sou-
to-de-moura-plus-graca-correia ) | Fig. 210 — https://www.google.com/imgres?imgurl=http://guiasdearquitectura.
com/sites/_guiasarquitectura///public/1_OBRAS%2520PUBLICADAS/SUL/sul_0132_FA18_05-recuperacao-
-transformacao-convento-s-francisco-escola-hotelaria.jpg&imgrefurl=http://guiasdearquitectura.com/pt/produtos/
packs-faro-district/_339&h=430&w=646&tbnid=WDQnqfHBwr5N4M&tbnh=183&tbnw=275&usg=__ACJ-
V4867sGX1WL97PIC8G2bH-CM=&hl=pt-PT&docid=Kei0R9hCB25DgM) | Fig. 211 — http://www.tnp.pt/
website/index.php?/equipamentos/escola-hotelaria-turismo-setubal/ | Fig. 212 — http://www.ferreirabuildpower.
com/?portfolio=obras-de-remodelacao-e-ampliacao-para-as-futuras-instalacoes-da-escola-de-hotelaria-e-turismo-
-do-porto-antiga-escola-secundaria-artistica-soares-dos-reis&lang=pt-pt.
Anexo IV | Fig. 213/214 — Imagens do autor.
Anexo V | Fig. 215/216 — ALEGRE, Alexandre, PASCOAL, Ana Mehnert, BÁRTOLO, Carlos, BRITES, 
Joana, MONTEIRO, João Pardal, NUNES, José Carlos Avelãs, PRISTA, Marta Lalanda, LOBO, Susana.  Mo-
biliário para Edifícios Públicos em Portugal 1934-1974, MUDE pág.35 e pág26 respectivamente. | Fig.217/218 
— Páginas da Revista Panorama com um artigo sobre o Hotel Turismo da Guarda, um ano após a sua inaugu-
ração.“Hotel de Turismo da Guarda” In Panorama, nº36/37 volume 6 , 1948. Lisboa: Secretariado Nacional da 
Informação. (1948) 
Anexo VI| Fig. 219/220/221/222/223/224 — 
Anexo VI| Fig.225/226/227/228/229/230 — Imagens do autor.
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ANEXOS:
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ANEXO I

Fig.1 — Alçado Este.
Fig.2 — Alçado Oeste.

Fig. 184

Fig. 185
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Fig.3 — Alçado Norte, fachada principal.
Fig.3 — Alçado Sul, fachada traseiras.

Fig.4 — Corte pelas escadas de serviço no volume dos anos 60 e cine-estúdi da Guarda.

Fig. 188

Fig. 187

Fig. 186
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GSEducationalVersion

Fig. 189 — Planta de Cobertu-
ras. escala 1:500
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GSEducationalVersion

Fig. 190 — Planta de  piso 
2 e 1
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GSEducationalVersion

Fig. 191 — Planta de piso 0 
escala 1:500



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

 185

GSEducationalVersion

123456
1234567

1234567

12

Fig. 192 — Planta de  piso -1
escala 1:500
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GSEducationalVersion

12

1234567891
0

Fig. 193 — Planta de piso -2
escala 1:500
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ANEXO II

Fig. 194 Fig. 195

Fig. 196 Fig. 197

Fig. 198
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Fig. 199

Fig. 200
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ANEXO III
Escola de Hotelaria de Viana do Castelo
Em funcionamento desde 2007.
Capacidade de alunos: 150/175.
Regime de Internato: Não
Formação equivalente ao 12º ano (nível IV) e formação 
especializada (nível V), dirigida aos profissionais de 
hotelaria, restauração e turismo.
Situada no Forte de Santiago da Barra ocupando uma 
área de cerca de 2200 metros quadrados.
O Forte foi cedido em 1982 pela Direcção Geral do 
Património do Estado à Região de Turismo do Alto 
Minho, encontrando-se na altura em elevado estado de 
degradação.

Escola de Hotelaria do Lamego
Em funcionamento desde 2010.
Capacidade de alunos: 280 alunos
Regime de Internato: Sim
Hotel de Aplicação: Não
Para além do edifício escolar, conta ainda com um edi-
fício dedicado aos alunos internos, com quartos e zonas 
de estar e convívio, bem como uma recuperação de 
uma casa para funcionamento de Hotel de Aplicação.
Uma recuperação de um edifício chamado de “Casa do 
Embaixador”, com cerca de 450 metros quadrados, 9 
quartos e Restaurante Gastronómico.

Escola de Hotelaria de Coimbra
Em funcionamento desde 1989.
Capacidade de alunos: (-)
Regime de Internato: Não
Hotel de Aplicação: Não
Inaugurada em 1989, a Escola de Hotelaria e Turismo 
de Coimbra está localizada na antiga Quinta da Boavis-
ta, casa solarenga da família Barata Alpoim adquirida 
pela Câmara Municipal de Coimbra na década de 80 e 
cedida ao então Instituto Nacional de Formação Turís-
tica para os efeitos que ainda hoje cumpre: um estabe-
lecimento de ensino e formação em turismo, hotelaria e 
restauração, de referência na região e no país.

Escola de Hotelaria do Oeste
Em funcionamento desde 2007.
Capacidade de alunos: 250 alunos
Regime de internato: Não
Hotel de Aplicação: Não
Inaugurada em Outubro de 2007, dedica-se à formação 
pós-secundária com particular incidência no domínio da 
Pastelaria, que se pretende venha a ser uma referência 
nacional.A Escola de Hotelaria do Oeste trata-se de uma 
escola mais pequena que funciona como escola de apoio 
à Escola de Hotelaria de Coimbra.

Fig. 204

Fig. 203

Fig. 202

Fig. 201
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Escola de Hotelaria do Estoril
Em funcionamento desde 1991.
Capacidade de alunos: 250 alunos
Regime de internato: Não
Desde 1991 inserida no Centro Escolar de Hotelaria 
e Turismo do Estoril, tem o privilégio de se localizar 
num eixo turístico de excelência. Nesta região estão 
representados os principais e maiores grupos hoteleiros 
do país, onde se assiste a uma dinâmica única sob o 
ponto de vista da actividade turística e que está natu-
ralmente associada às actividades culturais, desportivas 
e de lazer.

Escola de Hotelaria de Portimão
Em funcionamento desde 
Capacidade de alunos: (-)
Regime de internato: Não
Hotel de Aplicação: Não
A escola de Portimão funciona como escola de apoio à 
principal Escola da Região do Algarve (Escola de Ho-
telria de Faro).

Escola de Hotelaria de Vila Real de Santo António
Em funcionamento desde 2006/2007
Capacidade de alunos: (-)
 Regime de internato: Não
Hotel de Aplicação: Não
Tal como a  Escola de Hotelaria de Portimão, a Escola 
Hotelaria de Vila Real de Santo António faz parte da 
escola principal de Faro.

Escola de Hotelaria de Lisboa
Em funcionamento desde 1991.
Capacidade de alunos: 500 alunos
Regime de internato: Não
Hotel de Aplicação: Sim “Hotel da Estrela”
Projecto de reabilitação da arquitecta Teresa Nunes Pon-
te, inaugurado em 2009.
A Escola de Hotelaria de Lisboa presa pela grande li-
gação à comunidade onde se insere, abrindo as portas 
a todos os que queiram aprender e vivenciar o espírito 
hoteleiro de uma maneira diferente.

Fig. 208

Fig. 207

Fig. 206

Fig. 205
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Escola de Hotelaria de Portalegre
Em funcionamento desde 2007.
Capacidade de alunos: 250 alunos
Regime de internato: Não
Hotel de Aplicação: Não
Projecto de requalificação da antiga fábrica Robinson 
em Portalegre pelo projecto do arquitecto Eduardo 
Souto de Moura. A Escola de Hotelaria e Turismo de 
Portalegre, promove também formação para profissio-
nais do sector que encontram neste equipamento novos 
saberes, novas técnicas e aperfeiçoamento permanente 
permitindo desta forma melhorar ainda mais a oferta 
gastronómica da região. 

Escola de Hotelaria de Faro
Em funcionamento desde (?)
Capacidade de alunos: (?)
Regime de internato: Não
Hotel de Aplicação: Não

Fig. 210

Fig. 209



 HOTEL TURISMO DA GUARDA . DE HOTEL-MODELO  A HOTEL-ESCOLA: PROPOSTA

 193

Escola de Hotelaria de Setúbal
Em funcionamento desde 1989.
Capacidade de alunos: (-)
Regime de internato: Não
Hotel de Aplicação: Sim 
Projecto de reabilitação da arquitecta Teresa Nunes 
Ponte. A funcionar num edifício histórico da cidade de 
Setúbal, no antigo Quartel do 11, a Escola de Hotelaria 
e Turismo de Setúbal possui uma área de influência 
alargada, dada a sua posição geoestratégica, permi-
tindo-lhe dar resposta ao setor turístico da região da 
Península de Setúbal e do Litoral Alentejano. 

Escola de Hotelaria do Porto
Em funcionamento desde 1969.
Capacidade de alunos: 300
Regime de internato: Sim “Hotel Artist Porto”
Hotel de Aplicação: Não
Foi escola fundadora de outras escolas espalhadas pelo 
país como a de Vidago, Luso e Santa Maria da Feira.
As novas instalações foram inauguradas em 2010 com 
um projecto do arquitecto Carlos Prata, que reconver-
teu a Escola Artística Soares dos Reis e ainda um antiga 
Chapelaria em Hotel de Aplicação.

Fig. 212

Fig. 211
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ANEXO IV

TABELA DE ÁREAS A DEMOLIR • HOTEL TURISMO GUARDA • 2015/2016

4. PROGRAMA, ÁREAS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS
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ENVOLVENTE EXTERIOR:
Esplanada 50

Jardim 1 267

HOTEL:
Recepçãol • • • 1 18 18

Hall • • • 1 50 50
Bar (apoio à Sala de Estar) • • • 1 20 20

 Sala de Estar • • • 1 86 86
Restaurante:

Sala de Refeições • • • 1 220 220
Hall de Copa • • • 1 8 8

Copa e Zona de Lavagem • • • 1 67 67
Cozinha, Armazém e Zona Refrigerada • • • 1 160 160
Quartos Raul Rodrigues Lima: • • • 80 27 2 160

Quartos Vasco Regaleira:
Quartos Tipo I (Torreão) • • • 2 50 100

Quartos Tipo II • • • 11 27 297
Quartos Tipo III • • • 6 18 108

WC apoio a áreas comuns r/c • • • 1 30 30
Bar nocturno (cave) • • • 1 100 100

Sala de Conferências 
Palco 1 24 24

Palteia • • • 1 253 253
WC • • • 1 51 51

Sala do Conferencista 1 42 42
Recepção • • • 1 60 60
Cinema

Zona de  estar/espera • • • 1 140 140
bilheteira • • • 1 10 10

Sala de cinema • • • • 1 250 250
Bar • • • 1 100 100

Arrumos 1 63 63
Sala de projecção 1 95 95

WC • • • 1 100 100
Estacionamento • • • 1 550 550

CENTRAIS TÉCNICAS E ARRUMOS: 1 1 300 1 300
ÁREA DEMOLIDA TOTAL: 885

ÁREA ÚTIL (au) TOTAL: 6 462

ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO APÓS DEMOLIÇÕES (abc) = au + 35% 7 529

definições:

au • área  de cada um dos espaços medida pelo perímetro interior das paredes que o delimitam, não considerando circulações.

abc • área total do edifício medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores - inclui circulações, espessuras de paredes e ductos ("courettes")

condições ambientais

TABELA DE ÁREAS EXISTENTES • HOTEL TURISMO GUARDA • 2015/2016

4. PROGRAMA, ÁREAS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS
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ENVOLVENTE EXTERIOR:
Esplanada 50

Jardim 1 267

HOTEL:
Recepçãol • • • 1 18 18

Hall • • • 1 50 50
Bar (apoio à Sala de Estar) • • • 1 20 20

 Sala de Estar • • • 1 86 86
Restaurante:

Sala de Refeições • • • 1 220 220
Hall de Copa • • • 1 8 8

Copa e Zona de Lavagem • • • 1 67 67
Cozinha, Armazém e Zona Refrigerada • • • 1 160 160
Quartos Raul Rodrigues Lima: • • • 80 27 2 160

Quartos Vasco Regaleira:
Quartos Tipo I (Torreão) • • • 2 50 100

Quartos Tipo II • • • 11 27 297
Quartos Tipo III • • • 6 18 108

WC apoio a áreas comuns r/c • • • 1 30 30
Bar nocturno (cave) • • • 1 100 100

Sala de Conferências 
Palco 1 24 24

Palteia • • • 1 253 253
WC • • • 1 51 51

Sala do Conferencista 1 42 42
Recepção • • • 1 60 60
Cinema

Zona de  estar/espera • • • 1 140 140
bilheteira • • • 1 10 10

Sala de cinema • • • • 1 250 250
Bar • • • 1 100 100

Arrumos 1 63 63
Sala de projecção 1 95 95

WC • • • 1 100 100
Estacionamento • • • 1 550 550

CENTRAIS TÉCNICAS E ARRUMOS: 1 1 300 1 300

ÁREA ÚTIL (au) TOTAL 6 462

ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO (abc) = au + 35% 8 724

definições:

au • área  de cada um dos espaços medida pelo perímetro interior das paredes que o delimitam, não considerando circulações.

abc • área total do edifício medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores - inclui circulações, espessuras de paredes e ductos ("courettes")

condições ambientais

Fig. 213 Fig. 214

Fig. 213 — Tabela com áreas do último programa em funcionamento.
Fig. 214 — Tabela de áreas previstas para demolição na proposta.
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TABELA DE ÁREAS NOVO PROGRAMA • HOTEL TURISMO GUARDA • 2015/2016

4. PROGRAMA, ÁREAS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS
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ENVOLVENTE EXTERIOR:
Esplanada 50

Jardim 1 267

ESCOLA DE HOTELARIA 
Administrativo:

Secretaria • • • • • • 1 30 30
Contabilidade • • • • • • 1 20 20

Sala de Reuniões • • • • • • 1 20 20
Reprografia • • • • • • 1 20 20

Sala da direcção • • • • • • 1 20 20
Sala subdirecção • • • • • • 2 15 30

Escritórios de apoio • • • • • • 1 10 10
wc 1 20 20

 Internato Estudantes:
Quartos duplos para Estudantes (com kitchnete • • • • • • 10 27 270

Área de convívio • • • • • • 1 50 50
Sala de Refeições • • • • • • 1 8 8

Área de Alunos Externos:
Vestiários/cacifos • • • • • • 1 150 150

Sala de professores • • • • • • 1 50 50
Área de Professores:

Sala de professores • • • • • • 1 50 50
Balneários de professores (F/M) • • • • • • 2 25 50

Salas de apliação:
Biblioteca • • • • • • 1 100 100

Cozinha Didática • • • • • • 1 55 55
Preparação de Legumes • • • • • • 1 13 13

Preparação de Carne • • • • • • 1 13 13
Preparação de  Peixe • • • • • • 1 13 13

Pastelaria Fria • • • • • • 1 40 40
Pastelaria Quente • • • • • • 1 40 40

Sala de Informática • • • • • • 2 50 100
Salas de Aula • • • • • • 4 50 200

Anfiteatro Cozinha • • • • • • 1 90 90
Sala de Enologia • • • • • • 1 90 90

Cozinha da Cantina • • • • • • 1 50 50
Lavagem • • • • • • 1 20 20

Copa Suja • • • • • • 1 30 30
Cave do Dia • • • • • • 1 15 15

Rouparia do Hotel • • • • • • 1 70 70
Áreas técnicas de apoio:

Câmaras Frigoríficas 1 70 70
Armazém de Farinhas 1 12 12

Armazém de Pastelaria 6 13 78
Armazém de Tubérculos 1 8 8

Armazém de Bebidas 1 20 20
Armazém de Secos 1 20 8
Áreas técnicas:

Grupo Gerador • • • • • • 1 30 30
PT • • • • • • 1 25 25

Caldeiras e Depóstios de Bombas • • • • • • 1 120 120
Sala de Painéis Fotovoltaicos • • • • • • 1 20 20

Posto de Transformação • • • • • • 1 3 3
Posto de Transformação • • • • • • 1 2 2

Chiller • • • • • • 1 80 80

ÁREA ÚTIL (au) TOTAL 2 213

ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO (abc) = au + 35% 2 988

definições:

au • área  de cada um dos espaços medida pelo perímetro interior das paredes que o delimitam, não considerando circulações.

abc • área total do edifício medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores - inclui circulações, espessuras de paredes e ductos ("courettes")

condições ambientais

Fig. 215

Fig. 215 — Tabela com previsão do novo programa de Escola de Hotelaria.
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O mobiliário do Hotel:
À data da inauguração o Hotel estava apetrechado com um mobiliário escolhido 
directamente pelo SNI.
A Revista Panorama de1947, com fotos do interior do Hotel, mostra uma série de 
salas mobiladas com cadeiras, mesas, sofás que variam desde o estilo o rústico ao 
clássico historicista. 
O Hotel Turismo, projecto anterior ao das “Pousadas de Portugal”, vai ter um am-
biente que oscila entre o rústico e o palaciano. uma vez este mesmo situa-se neste 
limbo entre hotel urbano ao mesmo tempo que é um hotel de montanha e virado 
para um tipo de turismo de campo.

“[...]pretendia-se construir a imagem de um país firmemente ligado ao seu passado 
e o mobiliário era um dos instrumentos disponíveis para esse fim. Por um lado, 
evocavam-se as tradições rurais populares, no chamado rústico, que tinha aplicação 
em programas ligados à terra (agricultura, pecuária), quando se pretendia enfati-
zar a caracterização das regiões (no turismo) ou fazer a apologia da ruralidade (no 
ensino). Por outro lado, eram retomadas as linguagens eruditas do passado, con-
sideradas especialmente adequadas para os edifícios históricos, os programas de 
representação institucional (como assembleia nacional, o palácio presidencial, os 
governos civis) ou a área do turismo.” 1

1 — ALEGRE, Alexandre, PASCOAL, Ana Mehnert, BÁRTOLO, Carlos, BRITES, Joana, MONTEIRO, João 
Pardal, NUNES, José Carlos Avelãs, PRISTA, Marta Lalanda, LOBO, Susana.  Mobiliário para Edifícios Públicos 

em Portugal 1934-1974, MUDE pág.34.
Fig.216/217 — ALEGRE, Alexandre, PASCOAL, Ana Mehnert, BÁRTOLO, Carlos, BRITES, Joana, MONTEI-

RO, João Pardal, NUNES, José Carlos Avelãs, PRISTA, Marta Lalanda, LOBO, Susana.  Mobiliário para Edifícios 
Públicos em Portugal 1934-1974, MUDE pág.35 e pág26 respectivamente.

ANEXO V

Fig. 216 Fig. 217
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Fig. 218 

Fig. 219 

Fig. 218 — Fotografia na revista “Panorama” da Sala de Refeições do Hotel em 1948. Detalhe das cadeiras e deco-
ração rústica.

Fig. 219 — Fotografia na revista “Panorama” de um quarto do Hotel em 1948. Detalhe do mobiliário onde pare-
cem ser usadas as mesmas peças para o Palácio da Foz em Lisboa.
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ANEXO VI

Fig. 220 

Fig. 221

Fig. 222

Fig. 223

Fig. 224

Fig. 220/221/222/223/224 — Imagens do projecto que prevê a ampliação do Tribunal da Comarca da Guarda. 
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ANEXO VII

Fig. 225 Fig. 226

Fig. 227 Fig. 228

Fig. 229 Fig. 230

Fig.225/226/227/228/229/230 — Imagens da maqueta de estudo dos alçados. Escala 1:200
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