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Hotel Aquapura Douro, Região Douro Internacional, Portugal. Fotos Xavier Boymond 
para a Kawneer. Todos os direitos reservados.	

 

SOLUÇÕES KAWNEER PARA UM HOTEL CAMUFLADO NUMA PAISAGEM  

QUE É PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE 

 

LISBOA. A KAWNEER, especialista em sistemas arquitectónicos de 
alumínio, contribuiu para o sucesso da construção do Hotel Aquapura 
Douro, fruto da reabilitação de uma quinta de elevado interesse 
histórico e cultural, situada na Região do Douro Internacional, 
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. O desafio foi criar 
um estabelecimento hoteleiro de luxo, com elevados padrões de 
qualidade, moderno e funcional, sem perder ‘a alma’ da antiga casa e 
sem perturbar a paisagem.  

 

Février 2015 

HOLA  

Quand les silences sont au cœur de la partition 

Nota de Imprensa 
Junho 2017 

Hotel Aquapura Douro, um exemplo de 
“arquitetura invisível”, recebe prémio  
de Arquitetura paisagista 
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A KAWNEER respondeu a este desafio graças à sua experiência de mais 
de um século na produção do muro cortina e soluções integrais que 
contribuem para a beleza das construções enquanto respeitam o meio 
ambiente. 

O projecto aumentou a superfície edificada – passou dos 4 mil metros 
quadrados para 22.500 do hotel actual – mas permaneceu perfeitamente 
camuflado na envolvente do arboredo e das vinhas graças à utilização 
de jardins verticais que cobrem parte do edifício e à transparência 
e ligeireza que proporcionam o muro cortina 1202, com fachadas 
abertas para a paisagem e a Cristalera 1203, ambos da Kawneer. 

Além do mais, os serviços do hotel que não precisavam de luz 
natural, foram enterrados. “O resultado final permite que não se 
perceba as dimensões reais do edifício, até que se esteja dentro 
dele”, explica Luís Rebelo de Andrade, o arquitecto autor do 
projecto, que enquadra a sua obra dentro da denominada “arquitectura 
invisível”. O arquitecto também destacou o trabalho desenvolvido 
para criar “um diálogo entre os jardins e o hotel, de forma a que se 
passe de um para o outro de uma forma tranquila e natural”. Um 
objectivo mais do que alcançado, uma vez que o projecto foi 
distinguido com o Prémio nacional de Arquitectura Paisagista pelos 
seus jardins verticais. 

 

Jardins Verticais embutidos no muro cortina K1202 da Kawneer. O seu desenho 
transparente reforça a sensação de calma e tranquilidade. Fotos Xavier Boymond para 

a Kawneer. Todos os direitos reservados.	
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O desenho de interiores é muito moderno e inspira-se na arquitectura 
oriental. Outro dos seus atractivos prende-se com o facto de nenhum 
dos seus 50 quartos ser igual a outro. “Cada quarto proporciona 
diferentes emoções através de ambientes completamente distintos, com 
a intenção de fazer com que os clientes queiram voltar para 
experimentar um outro espaço que seja novo para eles”. Comum a todos 
os quartos são as fabulosas vistas para o rio e para a paisagem 
envolvente.  

 

Uma quinta cinematográfica 

A propriedade onde se situa o Aquapura Doura dedica-se à produção de 
vinhos do Porto e do Douro. Nela se rodou o filme “O Vale Abraão”, 
do reconhecido cineasta Manoel de Oliveira. A casa original, também 
emblemática da zona, sofreu um incêndio que destruiu a sua 
arquitectura interior. O projecto de Rebelo de Andrade conservou os 
volumes mais característicos e criou outros edifícios de ligação 
entre eles.  
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A grande variedade de janelas da Kwneer coloca à disposição dos hóspedes um sem fim 
de paisagens emocionantes. No interior: a decoração e o desenho identificam-se com 

as cores da envolvente natural que rodeia o edificio.  

Fotos Xavier Boymond para a Kawneer. Todos os direitos reservados.	

 

Tratando-se de um território e de um edifício tão singulares, as 
exigências dos responsáveis pelo património foram muito elevadas, 
tendo as soluções Kawneer contribuido para as satisfazer. “No início 
era requerido que as janelas fossem de madeira, mas os materiais da 
Kawneer obtiveram a aprovação dos responsáveis pelo Património no 
que diz respeito à estética oferecendo, ao mesmo tempo, uma solução 
moderna devido à fácil manutenção, prestação térmica e respeito pelo 
meio ambiente que confere o alumínio na relação com outros 
materiais”.	

A cor foi determinante para obter a integração na envolvente. 
Predominam os tons chocolate, negro, marron e cor de vinho. “Tanto 
no interior como no exterior recorreu-se a gamas que se identificam 
com a natureza dos jardins e com as vinhas… Por isso, elegemos a 
colecção de acabamentos Textural, que inclui cores em sintonia com a 
paisagem”. 
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Aquapura Douro foi seleccionado como um dos 55 melhores hotéis Spa do mundo pela 
 revista Taschen no seu último guia, Taschen Favorite Spa. Fotos Xavier Boymond 

para a Kawneer. Todos os direitos reservados.	

O arquitecto destacou a grande disponibilidade da equipa técnica da 
Kawneer para adaptar os pequenos detalhes que o projecto exigia, 
assim como para introduzir as mudanças necessárias. “Não é fácil 
encontrar um serviço que ofereça soluções integrais, que se ajuste a 
necessidades mais específicas e que faça um acompanhamento do 
princípio ao fim”, sublinha. 

Entre os elementos de especial interesse do edifício encontram-se as 
janelas com formas variadas e grandes dimensões, que estavam 
definidas pelo edifício antigo e que a empresa resolveu 
adequadamente. 

O Aquapura Douto é um estabelecimento de hotelaria e turismo de 
padrão elevado (Super Luxury Hotels and Resorts). O ajuste desta 
construção aos custos estimados pelos promotores foi uma das 
dificuldades iniciais do projecto que a Kawneer ajudou a resolver, 
já que, refere o arquitecto, “a empresa ofereceu uma relação entre 
qualidade, serviço, estética e preço muito equilibrada”. 
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Ficha Técnica do Hotel Aquapura Douro: 

Arquitecto: Luís Rebelo de Andrade 

Renovação e Reconstrução de 21 apartamentos hoteleiros 

Superfície: 22.500 m 

Produtos Kawneer: 

Cristalera 1203 

Muro Cortina 1202 

Janelas deslizantes KASTING 

Janelas e portas janela KASSIOPÉE 

Portas de entrada KANADA 
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KAWNEER tem mais de 100 anos de experiência em fachadas e sistemas 
de paredes-cortina, oferecendo vastas opções em sistemas de alumínio 
para arquitectura numa ampla gama ao serviço da criatividade de 
arquitectos, com produtos e soluções técnicas muito diversificadas.	

Para realizar os seus projectos, ajudando na tomada de decisão de 
projecto e obra, a Kawneer coloca ao serviço dos arquitectos, 
construtores e demais profissionais uma experiente equipa de 
consultores e ferramentas informáticas. 

Entre os seus trabalhos na Península Ibérica destacam-se a sede da 
ENDESA e o Fórum de Barcelona, o Centro de Tecnologia LEITAT, a 
Biblioteca da Universidade Juan Carlos I e centros de assistência 
como o CRE de Leon bem e os hospitais Sanitas-Sanchinarro e 9 de 
Outubro. 

Tanto em Espanha como em Portugal, a KAWNEER tem assegurado soluções 
técnicas para hotéis de renome: Oscar Room Mate y Urban Hotel 
(Madrid), Aquapura Douro (Vale do rio Douro, Portugal) e Tróia 
Resort (Tróia, Setúbal), entre outros. 

Entre as obras internacionais destacam-se o Lycée Georges Frêche do 
Estúdio Fuksas (Montpellier), o Ministério das Finanças e os 
Aeroportos de Argel e Lyon (Saint Exupery) ou o Hospital de 
Estrasburgo, entre outros. 

KAWNEER oferece aos seus clientes em toda a Península Ibérica o 
suporte técnico, proximidade e infraestrutura da marca nesta região 
a partir dos seus quatro centros estratégicos que são parte 
essencial da área de negócios do sul da Europa.    

 

                    	


