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 A viagem é o propósito, tanto quando se 
procura uma experiência cultural como quando apenas 
se quer desfrutar de um lugar agradável. A criação de 
um espaço de produção artística é um mote para o 
desenvolvimento das artes no Mindelo mas também se 
torna uma crítica ao programa de hotel, à exploração 
turística, à desmedida das coisas e ao facilitismo de 
envolver arquitectura no “ganhar dinheiro”. 
  Interessou perceber que abordagem seria 
pertinente para que um programa hoteleiro não fosse 
imposto de uma forma desconexa e sem uma reflexão 
das necessidades da cidade do Mindelo. Assim, o 
projecto desenvolve-se a partir de três tempos de 
estada: o quarto — de estadia curta, para desfrutar 
do que a cidade oferece; o atelier — de estadia média-
longa ou permanente com o propósito de desenvolver 
trabalho artístico e por fim, a residência — um espaço 
que funciona como refúgio e conjuga o trabalhar e o 
descansar.
 A área de intervenção, ao ser um pedaço de 
cidade delimitado pela natureza — terreno e mar — 
e desconexo do tecido urbano, permitiu recorrer às 
ideias bases de fazer cidade — rua, praça e quarteirão 
— para responder ao programa definido.
 O edifício da Autoridade Marítima Portuária, 
por ser um objecto que se vira para o mar, o espaço 
público é o que resta da sua implantação e não 
uma parte integrante, o que faz com que qualquer 
intervenção realizada no edifício não possar virar 
costas ao seu espaço sobrante.
O coser do objecto com a cidade torna-se 
preponderante, tanto na programática como no seu 
desenho.
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