
 
 
 
Designação do projeto | GRANDE HOTEL DE LUSO 2020 

Código do projeto         | CENTRO-01-0249-FEDER-022763 

Objetivo principal         | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção | CENTRO 

 

Entidade beneficiária | GRANDE HOTEL DE LUSO S.A. 

 
Data de aprovação |   08-11-2016 
Data de início          |   19-09-2016 
Data de conclusão  |   18-03-2019 (* com prorrogação) 

 
Custo total elegível |   2.025.598,44 €  
Apoio financeiro da U.E. |  911.519,30 € 

 
Síntese do Projeto: 
 

Com o presente projeto pretende-se a remodelação do Grande Hotel do Luso. Inaugurado em 

27 de julho de 1940, ao longo dos mais de 75 anos de história o hotel soube acompanhar as 

novas tendências e exigências dos clientes com a construção do hotel, a concretização do 

projeto do auditório, salas de conferência, piscina interior e túnel de acesso às Termas de Luso, 

a reclassificação do hotel para 4 estrelas e a execução do projeto de remodelação concluído em 2011.  O Grande Hotel do Luso, uma das 

joias do espaço arquitetónico e paisagístico do Luso-Buçaco foi assim alvo de uma revitalização profunda. Toda a intervenção verificada 

respeita o desenho do arquiteto Cassiano Branco, centrando-se na cozinha do restaurante do edifício principal onde ocorreram intervenções 

significativas, com a realização de obras ao nível das paredes, tetos, revestimentos de azulejos, pavimento anti-derrapante, redes de águas 

e esgotos e substituição total dos diversos equipamentos. Foi também também efetuada uma ampliação no bar da piscina para a sala 

contígua, bem como recuperação de uma sala para realização de eventos (casamentos e batizados). Na piscina interior serão renovados os 

pavimentos, revestimentos, fachada envidraçada e equipamentos. No edifício da ala da piscina (exterior), desde os anos 80 que não têm 

sido realizadas intervenções, pelo que o investimento agora executado foi significativo, com vista a homogeneizar a qualidade das unidades 

de alojamento em todo o Hotel. Assim, a intervenção para o piso 1 inclui a remodelação total dos quartos desta ala, desde a substituição 

dos pavimentos e revestimentos, remodelação das redes de água e esgotos, rede elétrica e iluminação, substituição total de louça sanitária 

e mobiliário. Assim qualificaram-se os quartos para que fossem acessíveis por pessoas com mobilidade reduzida. No piso 0, criou-se um 

ginásio composto por uma grande diversidade e quantidade de equipamentos e uma sala de jogos (área para crianças, ténis de mesa, mesa 

de bilhar). O investimento prevê também a aquisição de e-bikes e a realização de percursos pedonais e cicláveis. 

 

 

           

70% 
(* estimativa a 31.10.2017) 

 


