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DECOMPOSIÇÃO
_o estímulo _a estratégia

A temática da conservação e reabilitação, amplamente 

discutida na actualidade, revela-se de extrema 

importância para o desenvolvimento sustentável das 

cidades em termos culturais, económicos, ambientais e 

de gestão de recursos. 

Desta forma, foi proposto, no âmbito da unidade 

curricular projecto final em arquitectura II, o reuso de 

um edifício de escritórios do período moderno, para um 

estabelecimento hoteleiro, na cidade do Mindelo em 

Cabo Verde. 

Este revelou-se, desde início, como um grande desafio 

| oportunidade. Por um lado, por se localizar numa ilha 

africana, com uma dinâmica bastante distintas das 

cidades europeias onde nos enquadramos e sobre as 

quais estamos habituados a trabalhar e discutir ideias. 

Por outro lado, pela importância em perceber que papel 

o património ultramarino português pode desempenhar 

nas cidades africanas.

A metodologia adotada seguiu uma aproximação 

progressiva ao território, primeiro a nível figurativo 

e expeculativo [recolha e análise de informação à 

distância], e depois a nível absoluto [visita do local de 

intervenção]. Esta foi efectuada no semestre anterior 

na unidade curricular de projecto final em arquitectura 

I, porém o projecto consistia numa reflexão urbana sobre 

a cidade tendo em conta o vector cultural e não apenas 

focada neste exercício. 

De seguida, já no âmbito desta unidade curricular, foi 

feita uma aproximação ao edifício em questão, com 

pesquisa de documentação no AHU [arquivo histórico 

ultramarino] e também sobre a temática do hotel.  Este 

documento reflete este  processo projectual e organiza-

se em dois capítulos.

O primeiro, decomposição, consiste numa análise e 

reflexão critíca dos vários elementos que influenciam 

a fase inicial do projecto, nomeadamente, o lugar, o 

edificado pré-existente e o programa proposto. 

O segundo, composição, é a resposta projectual às 

reflexões levantadas no capítulo anterior, onde as opções 

tomadas são descritas numa sequência de escalas [do 

geral para o particular].
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_o lugar 

Cabo Verde 

Situado entre grandes massas [Europa, América e África], este 

arquipélago tem uma importante posição estratégica da qual 

resulta a cultura intensa do seu povo.

São Vicente 

Apresenta-se como a última ilha a ser povoada mas com 

grande impacto no desenvolvimento do país devido à sua 

génese portuária.

Mindelo [cidade-ilha]

Capital da cultura cabo verdiana, concentra 91.5% da 

população da ilha maioritariamente devido às condições 

extremas no resto do território.

1_ localização da cidade do Mindelo

local de intervenção
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_o lugar [análise global da dinâmica da cidade]

Numa primeira aproximação ao território, foi feita uma análise 

da evolução da cidade do Mindelo,  que permitiu prever a 

tendência para a sua expansão futura, levando à definição do 

seu limite de expansão [barreiras verticais]. 

Após esta definição, foram identificados os equipamentos 

públicos que sustentam a cidade culturalmente. Desta 

identificação resultou a construção de uma rede cultural 

[a branco] que evidencia os espaços com grande fluxo 

cultural e outros onde este fio condutor se perde. A enacol, a 

retenção pluvial e o morro do fortim, surgem no centro dessas 

desconexões, apresentando-se como as grandes áreas 

problemáticas [a amarelo].  A definição destas áreas permite 

ainda a classificação da cidade em núcleos tipológicos: dois 

núcleos centrais [histórico e turístico] que dinamizam o 

centro da cidade; três núcleos satélite que se alimentam dos 

núcleos centrais [maioritariamente residenciais e um com 

elevado número de equipamentos educativos]; e por fim um 

desenvolvimento linear que ladeia o acesso à baía das gatas 

[residencial].

Deste modo, é possível concluir que o local a intervir é de 

extrema importância na regeneração da cidade por ser o elo 

de ligação entre a zona do morro do fortim [área desconexa] 

e a cidade consolidada com grande cariz histórico e turístico, 

devendo refletir sobre o papel dos equipamentos hoteleiros no 

âmbito cabo-verdiano [casos dos resorts].

com Rita Amado & Marta Lopes [PA I]
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equipamentos culturais | património
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comércio | gastronomia

religião

educação

desporto

2_ maquete conceptual | rede cultural

3_ ortofotomapa: núcleos | desconexões

“A cidade é a memória colectiva dos 

povos; e como a memória está ligada a 

factos e lugares, a cidade é o <locus> 

da memória colectiva” 

Aldo Rossi
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_a pré-existência

Edifício do Comando Naval | Capitania dos Portos [actual 

edifício da Agência Marítima Portuária]

tipologia: edifício de escritórios

localização: Avenida Marginal, frente construída da Baía do 

Mindelo

data:1962

arquitecto: António Saragga Seabra [formado em arquitectura 

tropical pela Architectural Association [AA], outros edifícios: 

museu da etnologia]

engenheiro: Graciano Cohen

plano urbano: a implantação do edifício segue a lógica 

descrita posteriormente no Relatório da Missão de grupo de 

trabalho_Urbanismo e Habitação na província de Cabo Verde 

[1964] elaborado pelo próprio arquitecto e por Maria Emília 

Caria, em que os objectivos principais eram: a criação de uma 

frente marítima com actividades económicas e recreativas; 

a marginal como espinha dorsal que conecta todas as 

outras vias; e os corredores verdes nas linhas de águas 

existentes, aproveitando ao máximo a humidade do subsolo. 

Neste relatório também já estava presente o objectivo de 

descentralizar as indústrias que ocupavam a linha de costa.

“O comando naval assinala a entrada 

definitiva da cultura arquitectónica 

moderna no Mindelo.” 

Ana Vaz Milheiro

4_ edifício do Comando Naval [1968]

5_ plano  de arranjo  da zona marginal do Mindelo [1966]
 já com o edifício enquadrado
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comando de defesa marítima

bar e quartos de oficiais terraço

comando naval 

acomodação de pessoal

tribunal e gabinetes

acomodação de pessoal

recepção parque de estacionamento

_a pré-existência

O projecto inicial desenvolve-se em dois edifícios: o edifício 

principal, volumes A + B que correspondem, respectivamente,  

ao comando naval defesa marítima e à messe | cozinha; e o 

edíficio da capitania e serviços da marinha, volume C. 

O edifício principal, de matriz estrutural constante [4x4m 

- 12 módulos] acompanha formalmente a forma da baía, e 

é composto por cinco pisos: o primeiro formado por uma 

galeria em pilotis com uma fachada recuada em pedra 

basáltica [relação com a envolvente]; os três pisos seguintes 

são marcados pela métrica regular das palas verticais e, 

simultaneamente, pela direcção horizontal dos brise-soleil; 

por fim o último piso contém uma pérgola em zig-zag que 

confere assimetria a fachada.

O edifício da capitania, de menor altura [2 pisos], tinha um 

propósito mais público, funcionando de forma independente 

em relação ao primeiro, ligando-se apenas pela recepção. 

Actualmente, o edificado apresenta-se em bom estado 

de conservação, e manteve parte das funções originais: 

os volumes A + B, além do comando naval, denominado 

por autoridade marítima portuária [AMP] aloja também os 

escritórios da Rádio Cabo Verde; e o volume C encontra-se 

agora totalmente separado e pertence à polícia judiciária.

Além do projecto, o local de intervenção é composto por 

mais dois volumes: o primeiro, a escola profissional de artes 

e ofícios, datado do séc. XIX, local onde Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral guardaram e repararam o avião que fez 

a primeira travessia aérea do Atlântico Sul; e o segundo, 

consiste num anexo, mais recente, construído para a polícia 

judiciária.

A

B

C

6_ planta orginal [piso 1]

7_ alçado original



14 15

_o programa

hotel
 do latim hospitale-, «albergue», pelo francês hôtel, «hotel»

 nome masculino

estabelecimento onde se alugam temporariamente quartos 

mobilados, com ou sem serviço de refeições.

in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa

“Tourism is not an exception, it has 

become a rule.” 3

Hans Ibelings

Para a análise e reflexão sobre a tipologia proposta - hotel - 

foi feita uma decomposição em 4 conceitos | componentes [a 

viagem, a paisagem, a cidade dentro da cidade e o quarto] que 

se consideraram como os pontos-chave para a sua definição. 

Com isto, interessou perceber a ligação intrínseca entre hotel 

e turismo, e como esta pode ser adaptada para a sociedade 

actual e futura.
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_o programa [1_ a viagem]

Esta tipologia surge como uma função complementar à viagem: 

a necessidade de um abrigo ao longo do percurso. Desta forma a 

sua evolução pode ser associada à própria evolução dos meios 

de deslocação: desde os caravanserais, estabelecimentos que 

albergavam os comerciantes e as suas mercadorias durante 

as rotas comerciais [Rota da Seda]; passando para o luxo 

dos grand hotels da Europa burguesa dos séculos XIX e XX e 

o aparecimento do turismo cultural [Grand Tour]; até aos mal 

afamados motéis [motor hotel], estabelecimentos associados 

aos novos eixos de ligação automóvel.

Actualmente, o modo de vida contemporâneo depara-se 

com o conceito de globalização, permitido pela facilidade de 

deslocação mundial, o que fez com que a viagem se tornasse 

um objectivo e um desejo da população. Visto esta facilidade 

de deslocação, importa perceber quais são os seus objectivos: 

lazer, procura de novas culturas, procura de trabalho, 

educação, segurança, oportunidade. 

turismo é apenas lazer?

hotel é apenas turismo?

O que leva à passagem pela cidade do Mindelo? 

[lazer, cultura, modo de vida no stress, oportinidade de trabalho | estudo, 

desportos náuticos, viagens inter-ilhas]

A cidade do Mindelo apresenta-se como a capital cultural 

de Cabo Verde, com festivais de música internacional [baía 

das gatas], teatro [associação artística e cultural Mindelact], 

carnaval... É também a ilha das universidades onde os 

estudantes de Cabo Verde vão estudar.  

A viagem está, também, frequentemente associada a uma 

fuga à rotina - “act out another life”. O que faz com que, aliado 

ao consumo das massas, tenha aparecido a ideia de hotel 

temático - como um simulacro da cidade. 

Este tipo de conceito faz sentido em Cabo Verde? 

Não, essa produção sintética não faz sentido numa cidade 

com características tão fortes e, mais importante, diferentes 

do modo de vida europeu. Este conceito é aplicado nas ilhas 

do Sal e Boavista, cujo resultado são pedaços de territórios 

isolados do exterior.

O sítio é o tema.

“...design spaces that allow people 

escape the infinite loop of the western 

life and allows them to connect with 

themselves and with other realities 

and lifestyles.” 

Ramos Castellano



18 19

_o programa [1_ a viagem]

8_

9_

10_

11_

12_ 13_

14_
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_o programa [2_ a paisagem]

Um quarto com vista é como um lugar à janela. 

A paisagem é o primeiro elemento da procura, do reconhecer 

da viagem, da mudança do que se vê para lá de uma janela. 

Depois deste reconhecimento, esta acaba por ficar suspensa, 

esquecida. 

Seguindo esta ideia, o hotel também faz parte integrante da 

paisagem, também é o elemento observado. O edíficio pré-

existente que se integra na paisagem seguindo a forma da 

curva da baía, acaba por ficar isolado devido à sua envolvente 

directa: um somatório de muros de contenção que delimitam 

as traseiras incaracterizadas; e a marginal sobrecarregada 

de circulação automóvel, que corta a relação fronteira com 

o mar. No entanto, o tratamento da fachada procura essa 

aproximação ao lugar: vãos ritmados virados para a baía [mar], 

para a paisagem considerada “bela”; e vãos altos, inacessíveis 

ao olhar, virados para as traseiras [terra]. Estas características 

são vísiveis, comummente, nos hotéis relacionados com o 

turismo de praia, nos anos 60, em Portugal [eg. Hotel Balaia & 

Hotel do Mar; Arq. Conceição Silva].

Como trabalhar os limites desta área como forma de integrar 

o edifício na cidade?

quarto_ dualidade entre a intimidade do espaço privado vs. a 

exposição para o exterior

15 a 24_ filme “a room with a view” [1985],  de James Ivory
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_o programa [3_ a cidade dentro da cidade]

Rem Koolhaas, em Delirious New York, descreve os 

skyscrapers como uma “cidade dentro da cidade” [city within 

a city],  conceito síntese para a congestão programática. Este 

que consegue é uma simulação da cidade, provocando um 

corte com contexto exterior [lobotomy].

Um hotel alberga um conjunto de pessoas desconhecidas 

no mesmo espaço, durante um curto período de tempo, com 

funções complementares a esse alojamento, assemelhando-

se ao conceito acima enunciado, uma cidade num tempo 

acelerado, frenético, diferente do tempo rotineiro do 

quotidiano.

Qual é a interação “desta cidade” com a cidade de Mindelo?

Hotel como uma cidade aberta?

hotel _ um bairro

corredor _ uma rua

quarto _ uma casa

25_ Waldorf Astoria Hotel
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_o programa [4_ o quarto]

O quarto apresenta-se como a unidade mínima da estrutura do 

hotel. Desta forma, pode ser o elemento que determina o modo 

de habitar temporário, isto é, a forma como o hotel responde 

às necessidades do lugar e de quem o procura.

Por ser o objectivo último desta tipologia, apresenta-se no fim 

da sequência básica de circulação: entrada - lobby - elevador 

- corredor de distribuição - [quarto]. 

A unidade íntima de cada utilizador deve ser adaptável aos seus desejos? 

Como se traduzem esses desejos no conjunto? A que tipo de satisfações pode 

corresponder? 

Até que ponto o quarto pode ser adaptado noutro tipo de unidade de 

alojamento [residências artísticas | espaços de socialização | trabalho]?

Que espaços colectivos podem interagir com este? E como é que este se 

relaciona com a comunidade exterior?

O que está entre a cidade e o quarto?

“Living together is only possible if there 

is always the possibility to be alone.” 

Dogma Studio

26_ [W]ego instalation [2017]
MVRDV

28_ Lloyd Hotel [1920’s]
renovação: [2004] MVRDV

29_ Water House Hotel [1930’s]
renovação: NHDRO

30_ Hotel Pro Forma [2000]
field office & nARCHITECTS

27_ The Wego Workshop: A Zero Star 
Hotel [2017]

the why factory

diferentes abordagens  ao conceito de hotel
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COMPOSIÇÃO
_o conceito

Definidos os quatro componentes base do hotel, 

interessou que o conceito do projecto se definesse através 

destes. Com isto, a relação intrínseca entre a acção 

[viajar] e a tipologia [hotel] contribuiu para a exploração 

da sua dimensão mais alargada, entendendo-a como 

um modo de habitar temporário, que actualmente tem 

necessidades, finalidades e tempos distintos consoante 

o propósito da viagem [1]. 

O ponto de partida para esta abordagem foi a 

decomposição do edifício a reabilitar [AMP] através da 

sua matriz estrutural constante, 4x4 m, que define o 

módulo|formato base do habitar[4]. Por sua vez, esta 

serve como unidade paramétrica que origina as restantes 

variações: tipos de espaços & nº de ocupantes. Este 

formato expande-se também para a envolvente exterior, 

elemento natural, pela vontade de explorar ao extremo 

este conceito, não se cingindo à forma da pré-existência 

construída[2]. Esta decomposição figurativa do edifício 

cria também espaços de carácter colectivo, promovendo 

o convívio entre hóspedes e a extensão da sua vida 

privada. 

Por fim, as grandes áreas de interação cidade-

hotel encontram-se distribuídas horizontalmente, 

contrariando o sentido vertical dos skyscrapers, no 

piso térreo - o restaurante, o espaço multifuncional 

[espectáculo | exposição | produção-ateliers] e um 

espaço de balneários - que conformam e suportam o 

espaço público exterior como ponto atractor da cidade 

do Mindelo[3].

_A.pré-existência 

_B.hotel 

_C.ampliação

_D.funções suporte + praça

comando naval & defesa marítima autoridade marítima portuária [AMP]
capitania [serviços da marinha] polícia judiciária

messe [AMP]

devoluto

anexo [polícia judiciária]

escola profissional de artes & ofícios 

_

função inicial | actual

módulo base
serviços

demolição

restaurante

recepção | lobby

espaço multiusos

balneários apoio praça | piscina

módulos de habitação

módulos apoio
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_os casos de estudo [Silodam_ MVRDV, 2003]

Este projecto tem como objectivo a conciliação, numa 

só estrutura, de uma grande variedade de espaços 

de habitar, 157 unidades no total, intercalados com 

um programa misto composto por espaços de atelier, 

espaços comerciais, escritórios e espaço público. A 

organização das habitações é feita por “bairros” com 8 a 

12 unidades, distribuídas ao longo de um corredor [semi-

público] com ligação directa a um jardim, uma galeria 

e um hall, o que evidencia a importância da comunhão 

entre espaços privados e espaços colectivos ao longo da 

extensão vertical e horizontal do edifício. As habitações 

são geradas apartir de um módulo base através do qual 

se desenham as restantes tipologias.

31_ diagrama de distribuição do agregado familiar

33_ composição modular das habitações 34_ espaço colectivo [distribuição por piso]

32_ diagrama de distribuição espaço público | privado

 m x 1

 m x 1.5

 m x 2

 m x 3



30 31

_os casos de estudo [Unité d’habitation_ Le Corbusier, 1952]

35_ cabin: the modulor [tipo A, 16m2]

36_ chambre double: la familiale [tipo B, 32m2]

37_ double balcony: lilette [tipo B com divisão, 32m2]

38_ tipologias habitação

tipo A

tipo B 

tipo CS 

tipo CI 

tipo CSPI

tipo E1I

tipo E1S

tipo E2I

tipo E2S

tipo G1S

tipo G2S

tipo G3S

tipo H1S

tipo H2S

Cidade jardim vertical - corresponde ao conceito de city 

within a city [_ 56x140x24m]

terraço jardim: pista de corrida, ginásio, jardim de 

infância e piscina

centro edifício: lojas, instalações médicas, hotel & 

restaurante [3º piso], livraria e escritórios [ruas aéreas]

23 tipologias de habitação

337 apartamentos no total 

módulo base: 3,66m x 10m
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_o todo [imaginado]

39_

40_
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_o todo [material]

20.65m

12.32m

24.15m

20.30m

16.15m

14.00m

19.47m

16.40m

13.25m

10.10m

a6
alçado

&
corte

longitudinal

escala 1|100

projecto de execução
Avenida Marginal, Mindelo, Cabo Verde

Ana Filipa Vicente dos Santos
Outubro 2018

observações:
não medir desenhos [usar só a cotagem]

em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais aproximada é que prevalece

reuso adaptativo do edifício do comando naval
_decomposição de uma tipologia_hotel

código

alvenaria de tijolo
de cimento

betão armado

revestimento em
pedra basáltica
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_as funções complementares [espaço multifuncional]

41_ Galeria de Arte da Universidade de Yale 
[1953]

Louis Kahn

42_ Museu Arpad Szenes, Vieira da Silva[2016]
José Sommer Ribeiro | Richard Clarke

_auditório [espectáculo]

_exposição [mostra]

_co-working | atelier [produção]

Recorrendo à sua função anterior [escola professional 

de artes e ofícios], este edifício foi reabilitado para servir 

como espaço multifuncional onde permanece a ideia 

de partilha de conhecimento com foco na cultura cabo 

verdiana. A estrutura da cobertura é recuperada [quando 

possível] e utilizada como elemento definidor de espaço, 

através de calhas fixadas nas asnas de madeira que 

permitem deslocar paineis de madeira. A movimentação 

deste elementos possibilita diversas configurações que 

podem definir programas distintos, entre os quais: um 

auditório [espectáculo], um espaço expositivo [mostra] 

e um espaço de co-working | atelier]. A aberturas de 

vãos reforça a relação interior | interior, trazendo estas 

diferentes manisfestações culturais para o espaço 

público que ladeia o edifício.
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_as funções complementares [recepção | restaurante | piscina]

Seguindo a lógica de interação interior | exterior, os 

espaços gastronómicos [restaurante & cafetaria] 

localizam-se no piso térreo, tendo uma relação directa 

com o espaço público [praça], não sendo de uso 

exclusivo do hotel. Além deste, foi criado um espaço 

de apoio logístico às possíveis actividades que possam 

ocorrer neste espaço, tais como feiras, festivais, etc.  

No topo deste, localiza-se a zona de piscina, de acesso 

controlado, o que demostra a faseada gradação  público 

| privado, o que permite à comunidade e aos hóspedes o 

usufruto de espaços comuns.

_piscina | recepção & lounge

_espaço de apoio [vista] | restaurante
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_a habitação temporária

Tal como foi referido anteriormente, a métrica constante da 

estrutura do edifício pré-existente foi o mote para a definição 

de diferentes unidades de habitação, que podem corresponder 

a maneiras distintas de viver e de percepcionar a cidade do 

Mindelo. 

Seguindo esta lógica, foi também interessante estudar a 

forma como esses espaços privados poderiam se relacionar, 

directa ou indirectamente, com espaços de uso colectivo. 

Deste modo, surgem ao longo da extensão do edíficio, espaços 

comuns, extensões do simples corredor de distribuição, com 

diferentes configurações e relações com o exterior. Enquanto 

que uns enquadram a paisagem numa pequena área de 

carácter introspectivo, outros estendem-se permitindo o 

encontro de grandes grupos. Estes visam sempre promover 

a partilha e o encontro entre os utilizadores [hóspedes], 

negando o isolamento pré-estabelecido nesta tipologia.

“Instead of being organized as an 

autonomous unit, housing must be 

conceived as a composition of equal 

private spaces organized in relation to 

shared collective spaces.”

Dogma Studio

42_ casa gerber
Paulo Mendes da Rocha

44_ exposição: between the lines [2018]
Sol LeWitt

45_ blind
Anish Kapoor

46_ corredor de distribuição
edifício do comando naval

43_colective housing Kitagata [2000]
SANAA
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110,0 m2 

132,5 m2 
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176,0 m2 

72,0 m2 

151,5 m2 

125,5 m2 

198,5 m2 

_a habitação temporária
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_o módulo | formato

O módulo remete para o conceito de formato, que se 

caracteriza como um modo de definir espaço, permitindo que 

este varie segundo elementos paramétricos pré-definidos [eg. 

tamanho e direção]. Esta lógica contraria a noção da forma 

como componente definidora do espaço, sendo mais geral 

e livre, o que permite uma ampla variedade de espaços que 

dialogam entre si. 

Desta forma, apesar da complexidade de relações criadas, 

é clara a estrutura espacial do projecto, pois deriva de 

uma unidade simples, que se traduz na totalidade no corte 

longitudinal que atravessa todo o edíficio pré-existente e a 

ampliação.

“Os formatos de um projecto são uma 

espécie de figura suficientemente 

singular, mas também suficientemente 

genérica para admitir algumas 

variações [...] existe uma autonomia 

formal que lhes dá consistência em 

qualquer contexto” 

Pezo Von Ellrichshausen

47_ Finite Format [exposição Pezo Von Ellrichshausen]
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_o módulo [quadro síntese das tipologias]

_nº de ocupantes
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edifício pré-existente_
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Consiste na unidade de habitação mínima [quarto casal]. A 

organização do quarto segue a métrica da fachada, entre 

a estrutura principal do edifício [1 metro] tendo uma parte 

para a área de higiene, uma parte para a área de circulação e 

duas partes para a área de descanso | reflexão. A instalação 

sanitária foi dividida em dois compartimentos, possibilitando 

a simultaneidade de usos e usufruto de uma vista previliligiada 

para o exterior na zona de duche.

_o módulo [módulo base]

A

B

área de descanso

área de circulação

área de higiene

fotomontagem_módulo base

A= 4,00m

B= 6,30m
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Nestas variações, apenas o parâmetro B é alterado, 

sendo previligiado o espaço para produção artística, ou 

genericamente, o espaço de trabalho. Isto significa que se 

pode tornar um espaço isolado, ou seja, pode ser separado do 

espaço de descanso através de paíneis rotativos. A paisagem 

também tem uma relação próxima com este espaço, quer no 

módulo em que o espaço criativo dispõe de uma vista sobre a 

baía do Mindelo, quer no oposto em que olha para as traseiras 

[contacto com o muro de pedra basáltica], com a vantagem 

de poder usufruir de uma pequena zona exterior semi-

privada. Com isto, a instalação sanitária retoma uma normal 

configuração contínua. 

A segunda variação [módulo criativo terra], por não ter 

contacto directo com a baía, tem na entrada, um espaço semi-

privado que funciona como um possível prolongamento da 

vida privada para o exterior da  habitação.

_o módulo [tipo de espaços_criativo]

A

B
 x

 1
.5

criativo
descanso

A

B
 x

 2

criativo
descanso

A

B
 x

 2

criativo
descanso

área de descanso

área criativa

área de higiene

fotomontagem_módulo criativo mar

fotomontagem_módulo criativo terra
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Esta variação acaba por ser excepcional, relativamente às 

restantes, pois localiza-se no topo do edifício pré-existente, 

sob a pérgola em zig-zag, tendo uma fachada livre da marcação 

vertical. Assim sendo, estende-se segundo o parâmetro A 

e enquadra-se na comum tipologia de suíte, contendo dois 

espaços separados [espaço social & espaço de descanso], 

ambos em contacto directo com o exterior. A área de higiene é 

também duplicada e situa-se no centro entre os dois espaços.

_o módulo [tipo de espaços_social]

A x 2

B

A x 2

B

área de descanso

área social

área de higiene

fotomontagem_módulo suíte
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A variação, nestas tipologias, localiza-se apenas no sentido 

do parâmetro A, mantendo a área de higiene. No caso do 

módulo duplo, tipicamente denominado quarto twin, a viga 

existente faz a separação figurativa do espaço de descanso 

de cada indivíduo. No caso do módulo família [5 ocupantes], 

a instalação sanitária é duplicada, existindo uma para 

cada zona de descanso, e foi criado um maior espaço de 

circulação|distribuição entre quartos que se pode abrir [junto 

à fachada] originando uma área contínua que atravessa toda a 

extensão da unidade.

_o módulo [nº de ocupantes_edifício pré-existente]

A x 1.5

B

área de descanso

área de higiene

fotomontagem_módulo duplo
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_o módulo [nº de ocupantes_edifício pré-existente]
A x 3

B

área de descanso

área de higiene

fotomontagem_módulo família
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A

B

Recorrendo novamente à noção de formato, esta é a resposta 

à vontade de explorar o habitar temporário ao extremo, 

exteriorizando-o em relação ao edifício pré-existente. Deste 

modo, surge o desejo e a ambição de utilizar a encosta que 

serve de pano de fundo ao lugar em questão, como o suporte 

de uma forma de habitar distinta, isolada, em constante 

confronto com o elemento natural [a proximidade da terra e a 

projecção sobre o mar].

Com isto, o módulo da nova construção constitui uma re-

interpretação do formato base, com o uso de materiais leves 

que permitam a construção no elemento natural. As áreas são 

semelhantes, sendo adicionado um espaço de preparação de 

refeições, por se tratar de unidades autónomas, que remete 

para o conceito de abrigo|refúgio. 

_o módulo [nº de ocupantes_nova construção]
A

B

área de descanso

área exterior

área de higiene | preparação de refeições

fotomontagem_módulo base [remake]

fotomontagem_módulo 1/2
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o objecto construído inserido na paisagem

_o módulo [_nº de ocupantes_nova construção]

“esta ideia de continuidade, que pode 

ser rica de dissonâncias sem nunca 

deixar de existir, encontra-se hoje em 

crise e rapidamente os lugares naturais 

começam a sufocar, muito embora seja 

evidente que a arquitectura não tem 

sentido a não ser em relação com a 

natureza” 10

Álvaro Siza Vieira

48_ recuperação do caminito del rey
Luis machuca & associados

49_ hunt house [1957]
Craig Ellwood

50_ 15 untitled works in concrete [1984]
Donald Judd

51_ casa aiola [1960]
Eduardo Anahory

53_ casa aiola [1960]
Eduardo Anahory

54_ museu da mineralização Allmannajuvet [2016]
Peter Zumthor

52_ casa em Moledo [1998]
Eduardo Souto de Moura
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_ a construção [materialidade]

A distinção entre o espaço colectivo e o privado é feita com 

a introdução de uma materialidade diferente: paineis de 

contraplacado de bétula no interior dos quartos, remetendo ao 

material utilizado na nova construção [ampliação na encosta].

Desta forma, a construção de paredes divisórias leves, permite 

a passagens de tubagens, anulando a necessidade de criar 

tectos suspensos, de modo a manter o pé-direito de origem.

Seguindo esta lógica de intervenção mínima na estrutura 

pré-existente, foram criadas prumadas vertical, através 

das quais passam todas as redes e instalações [AVAC’s, 

ventilação natural, escoamento de águas residuais, calhas 

eléctricas e abastecimento de águas], e que alimentam duas 

unidades habitacionais, por piso. O uso da madeira permitiu 

também um melhoramento do comportamento térmico da 

fachada pré-existente, construindo uma parede ventilada, 

que por necessitar de menor espessura, consegue incoporar 

arrumação.

55 & 56_ maquete 1|20 [módulos base]
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_ a construção [materialidade]

Pela necesidade do material da nova construção ser total-

mente importado, houve a preocupação em que fosse o mais 

leve e de simples montagem possível. Deste modo, a madeira  

lamelada colada [glulam] foi o material escolhido, utilizando 

a mesma secção no pilar e viga. Os paineis de enchimento, tal 

como na nova parede inserida no edifício pré-existente, são 

modulares, encaixando na métrica existente [1metro].

57 a 63_ montagem da estrutura em madeira
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