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O Edifício Chorão Ramalho foi edificado em 1961 e é uma obra da autoria do arquiteto Chorão Ramalho.

HOUVE UMA PREOCUPA-
ÇÃO DE ATUALIZAR O EDI-
FÍCIO EM DETERMINADOS
DETALHES, COMO NA CAI-
XILHARIA, TORNANDO A
SUA ARQUITETURA MAIS
FUNCIONAL.

Edifício Chorão Ramalho
reabilitado para escritórios
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Um dos escritórios, podendo ver-se o chão com pavimento de madeira exótica antiga.

volvidos, Rui Matos explicou bem que não
mexeu na matriz do edifício. Referiu que
nos anos 90 o edifício foi alvo de alguma
intervenção e que as obras do ano pas-
sado vieram restituir o projeto inicial. Su-
blinha que foi um restauro muito
criterioso. «Não alteramos, apenas melho-
ramos», acentuou o arquiteto.
Em concreto disse que houve uma preo-
cupação de atualizar o edifício em deter-
minados detalhes, como na caixilharia,
tornando a sua arquitetura mais funcional.
Neste momento, o Edifício Chorão Rama-
lho, além da Opan, que está no rés-do-
chão, onde em tempos esteve a uma
agência de viagens, tem cinco escritórios
com empresas.

ÁREAS
VARIÁVEIS

Os escritórios com vista mar têm entre
20 m2 a 42 m2 e os que têm vista mon-
tanha entre 55 m2 a 78 m2.
Segundo os promotores, oferecem bom
isolamento térmico e acústico, caixilharias
com vidros duplos, estores elétricos exte-
riores, ar condicionado disponível em
todas as salas, iluminação de baixo con-
sumo, pavimentos de madeira exótica an-
tiga, hall de espera em todos os pisos,
instalações sanitárias amplas e copa. 
No topo do edifício, o terceiro piso, onde
em tempos esteve o restaurante Cara-
vela, vai acontecer igualmente uma inter-
venção com intuito de destinar o espaço
também para escritórios.  
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O Edifício Chorão Ramalho, propriedade da
João de Freitas Martins, SA, é uma obra
de referência do arquiteto Chorão Rama-
lho, que deixou um incontornável legado de
arquitetura moderna em Portugal, em
particular na cidade do Funchal. 
Datado de 1961, foi edificado pela empresa
fundada em 1888, na Avenida do Mar e das
Comunidades Madeirenses após a conclu-
são da referida obra pública no litoral da
capital. 
O ano passado, o edifício sofreu uma pro-
funda reabilitação numa obra da autoria
do arquiteto Rui Campos Matos, resul-
tando daí escritórios Premium.
Acerca dos trabalhos que foram desen-
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