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Introdução

Depois da viagem a Cabo Verde, a inevitável aproxi-

mação emocional para com a população e a ilha de 

São Vicente foram marcantes na análise e na perceção 

do enunciado lançado pelos professores. O enunciado 

baseava-se num programa hoteleiro e na reabilitação de 

um edifício moderno situado junto à baía do Mindelo, 

em São Vicente. Houve a necessidade de descompor o 

exercício e perceber o que precisava a cidade. A decisão 

do conceito e do programa foi fundada com a intenção 

de manter a identidade do Mindelo e proporcionar a 

melhor qualidade de vida aos habitantes e visitantes.

A pesquisa profunda feita sobre a cidade tornou-se bas-

tante útil quando foi necessária investigar novas infor-

mações sobre o edifício pré-existente, o tema de reabili-

tação e o tema de hotelaria. O respeito pela população e 

pela pré-existência como marco e património da cidade 

do Mindelo levou a ter sempre estes temas em mente no 

ato de projeto. 
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O Mindelo

A ilha de São Vicente foi descoberta em 1462, com 227 

km2 é a sétima maior de Cabo Verde. Uma ilha com um 

clima árido, que vive da pesca, do turismo e do porto. A 

topografia marcante de São Vicente proporciona paisa-

gens contrastantes entre o território árido e o mar. Deste 

anfiteatro natural podem ser contempladas as grandes 

montanhas da Ilha de Santo Antão, de onde todos os 

dias chegam comerciantes ao Porto Grande com fruta 

fresca. Como principal núcleo urbano da ilha, o Mindelo 

é a segunda maior cidade de Cabo Verde com mais de 70 

000 habitantes. 

 São Vicente desenvolve uma cultura muito rica, influen-

ciada por realidades culturais provenientes de outros pa-

íses, tornando assim, Mindelo, numa cidade cosmopoli-

ta. Não só pelas influências externas, mas também pela 

sensibilidade e hospitalidade do povo, a identidade do 

Mindelo sempre foi uma das faces mais fortes da cultura 

cabo-verdiana. É incontornável o destaque à música, à 

intelectualidade e ao desporto que fazem da cidade um 

centro cultural urbano. 
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“A cidade do Mindelo tem sido sinónimo de um 

cenário místico e poético, resultante da relação 

indissociável entre a terra, a água e o céu. A 

tectónica dos seus elementos naturais, associada 

ao processo de ocupação urbana, corresponde 

ao que Norberg-Schulz denominou Espírito de 

Lugar, conferindo a este território o seu sentido 

de identidade.”

João Sousa Morais

A expansão do Mindelo em mancha de óleo à volta da 

baía é delimitada pelo mar e pela topografia. A malha 

urbana divide-se em dois momentos: na parte plana 

junto à costa encontramos a malha planeada, com uma 

grelha ortogonal, com eixos longitudinais paralelos 

à linha de costa enquanto na periferia se nota uma 

certa liberdade de expansão construtiva informal que, 

desorganizadamente e espontaneamente, se apropria da 

topografia sem ordem ou regras.

A arquitetura colonial do centro do Mindelo está patente 

em inúmeros edifícios e espaços públicos. Alguns destes 

edifícios, como o Palácio do Povo (antigo Palácio do 

Governador), estão bem conservados em contraste com 

outros como o Fortim del’Rei que se encontra em estado 

de degradação.
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O Tempo

“A cidade do Mindelo está a desenvolver-se de 

maneira desordenada e arbitrária que pode 

comprometer as soluções mais aconselháveis dos 

vários problemas urbanísticos pendentes do nú-

cleo urbano. De facto, verificar-se que na zona 

central da cidade se procede à ocupação dos 

logradouros com edifícios ou à transformação 

das habitações modestas que neles foram indevi-

damente localizados.” 

João António Aguiar

Em 1781 Portugal procede à colonização da ilha de São 

Vicente. É assim fundada a aldeia de Nossa Senhora da 

Luz que consistia num aglomerado de ruas de matriz 

ortogonal à volta da Igreja. 

Na cartografia de 1858 é notável a presença de dois 

núcleos: a zona industrial e o centro. A organização do 

centro urbano junto á linha de costa começa a ser um 

esboço inicial do que se tornaria a cidade do Mindelo. 

A primeira construção que é possível identificar, ainda 

presente nos tempos atuais, é o fortim. Conseguimos 

ainda identificar a Igreja de Nossa Sra. da Luz e um va-

zio, ainda sem carácter de praça, junto à costa, que ainda 

hoje se mantém como uma das principais praças.

0 50 100 200
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Na cartografia de 1888 existe documentação de uma 

expansão industrial que aproxima os núcleos, formando 

cidade. Além da zona junto à costa e dos novos pon-

tões, a área construída a tardoz foi aumentada. O vazio 

anterior, dá agora lugar a uma clara praça junto ao mar, 

donde surge um alinhamento que desemboca numa 

nova praça junto à Igreja de Nossa Sra. da Luz. Nesta 

praça, surge também o edifício da Câmara Municipal. 

Por último, existe um eixo fundamental na estrutura da 

cidade, perpendicular à linha de costa, que será a dire-

ção da expansão e dará lugar à rua de Lisboa.

0 50 100 200
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Volvidos 20 anos, em 1906, a cidade sofreu uma enorme 

expansão, com a construção do Palácio do Governador e 

com o crescimento da indústria. Houve pouco desenvol-

vimento na zona já consolidada, com pequenas exceções 

como a construção do mercado, junto à Câmara Munici-

pal. Nascem novos pontões, um pouco por toda a costa 

e cria-se o porto, onde hoje é a marina das pequenas 

embarcações. Com o crescimento da cidade, foram cria-

das várias praças na direção da expansão da cidade, com 

especial enfoque para as zonas mais a oeste e a sul. Em 

último lugar, começamos também a percecionar uma 

certa liberdade e expansão construtiva, que acontece 

de forma desregrada e onde podemos estabelecer um 

paralelo com a situação atual.

0 50 100 200
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No desenho do tecido urbano atual é notória a presença 

do Porto que se estendeu para o mar, junto ao monte 

do Fortim. A malha urbana formal com eixos fortes e 

consolidados contrasta com a periferia. No centro do 

Mindelo é possível enumerar vários espaços públicos: 

Praça Nova, Praça D. Luís e a Praça da Estrela. Todos 

estes com imensa vida, apesar dos diferentes programas. 

O mercado da Praça da Estrela, os eventos noturnos na 

Praça Nova e a o centro histórico situado junto da Praça 

D. Luís. Em contraste, a periferia onde a construção 

informal se adapta à morfologia do terreno e cria braços 

de estradas de terra batida de sentido único, o edifica-

do informal revela os vazios urbanos públicos, a partir 

de uma forma orgânica e mal preservada. Vazios estes 

usados pelos habitantes do bairro e vizinhos.
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A Origem

O edifício onde hoje se encontra a Agência Marítima e 

Portuária (AMP) e o Departamento da Polícia Judiciária 

do Mindelo é desenvolvido no âmbito da Direção dos 

Serviços de Urbanismo e Habitação e  Direção-geral do 

Património Cultural (DSUH-DGOPC) em 1962, num 

investimento do Ministério da Marinha Portuguesa, em 

obras públicas militares. 

O edifício do Comando Naval e da Capitania surge no 

Mindelo projetado pelo arquiteto António Saragga Sea-

bra. O projeto corresponde à primeira incursão histo-

ricamente documentada pelo Movimento Moderno em 

Cabo Verde: a construção em betão armado assente em 

pilotis integra-se na paisagem, com a noção de urbanis-

mo funcional e racional. Tendo também uma aborda-

gem aos cinco princípios compositivos propostos por Le 

Corbusier numa fase inicial do estilo. Assinalando assim 

uma entrada definitiva da cultura arquitetónica moderna 

no Mindelo.
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A implantação é elaborada de acordo com a localização 

no Plano de Urbanização de Maria Emília Caria para a 

cidade do Mindelo e articula-se com a curva da baía e da 

marginal.  Com um terreno de encosta, o arquiteto tenta 

reduzir, tanto quando possível, o desmonte de terras 

elevando o edificado 5 metros sobre pilotis. 

Executado de modo a diferenciar tanto em planta como 

em volume os serviços a que o destinavam, o edifício 

compõe-se em dois volumes: um volume de dois pisos 

destinado aos serviços da marinha e outro volume de 

cinco pisos para o Comando Naval e da Defesa Maríti-

ma. 

Existe uma preocupação visível de uma assimetria e 

hierarquia entre os volumes, acentuada verticalmente 

pela métrica da estrutura com pilares de 4 em 4 metros. 

No conjunto surge uma marcação horizontal consegui-

da com a introdução dos “brise-soleils” que garantem 

ensombramento e circulação vertical do ar, tornando 

assim o edificado mais “fresco” e adaptado às condições 

climatéricas locais. 
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Apesar de se tratar apenas de um projeto, o conjunto 

destaca-se pela presença dos dois volumes com duas 

entradas para os diferentes programas. A entrada no 

volume da AMP é feita no piso 0 junto ao parque de 

estacionamento exterior situado entre pilotis, enquanto 

o acesso ao interior do volume da PJ acontece a meio 

deste.

A planta da AMP identifica-se na métrica geral do edi-

fico, tem a escadaria principal e uma secundária ligadas 

pelo corredor de distribuição no sentido longitudinal. 

Os pisos 1, 2 e 3 são quase idênticos com a exceção de 

um acrescento retangular no piso 1, feito para agregar o 

programa da cozinha e dos serviços e no último piso en-

contramos uma cobertura que simula um terraço jardim 

a partir de uma pérgola ondulante. A planta da PJ, ape-

sar de assimétrica, é ortogonal, com pilares espaçados 

por 4 metros e tem duas escadarias devido ao programa 

público e privado para a qual foi projetada no início. O 

interior do conjunto denota sucessivas alterações e não 

apresenta valor patrimonial.
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Enclausurado pela topografia e isolado da cidade, o lote, 

contempla o complexo arquitetónico e um armazém na 

direção do Porto, com um telhado de duas águas cons-

truído antes do projeto do arquiteto António Seabra. 

Este desempenhava o programa de um estaleiro naval 

e mais tarde de Escola Profissional de Artes e Ofícios, 

onde se diz ser a localização onde Sacadura Cabral e 

Gago Coutinho amarraram o avião que fez a primeira 

travessia do Atlântico Sul. Ao longo do tempo também 

foram crescendo anexos na zona a tardoz sem contexto 

ou semelhanças com a pré-existência, cujo programa é 

desconhecido.  

A fachada principal sobre a avenida Marginal destaca-se 

arquitetonicamente perante o alçado do Mindelo, não só 

pelo valor patrimonial, mas também pela sua coerência.  

As fachadas do volume de dois pisos, têm um ritmo 

e uma métrica regular igual á do edifício maior, mas 

além dos acrescentos de má qualidade, tem as fachadas 

completamente alteradas em relação ao projeto inicial. 

O edifício de duas águas apresenta fachadas de alvenaria 

estruturalmente estáveis, mas com a cobertura em mau 

estado e com telhas em falta.
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O Conceito

““I love Hotels, these short-term living commu-

nities. The tension between the intimate privacy 

of the rooms and the semi-anonymous public life 

of the lobby, bar and restaurant creates a special 

atmosphere that fascinates me “

Peter Zumthor

O exercício de projeto contemplava a reabilitação do 

edifício do Comando Naval junto à marginal através 

da introdução de um programa hoteleiro. O enunciado 

pressupunha uma reflexão sobre a definição de Hotel e o 

significado de reabilitação. A relevância do património 

e do turismo numa cidade é notória quando falamos da 

identidade do povo, da sua cultura e do seu habitat.

Com a facilidade de contato entre países e culturas, a 

globalização acaba por ser uma normalidade do quoti-

diano. O progresso na mobilidade facilita a pesquisa e 

a evolução do conhecimento do indivíduo. O turismo 

consegue ganhar força para criar economia e beneficiar 

a cidade. A unidade hoteleira acaba por ser fundamen-

tal na experiência turística e começa a manifestar-se de 

novas formas. Um dos objetivos é não replicar um Hotel 

Standard europeu no Mindelo.
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Com a potencialidade de crescimento turístico na ilha 

de São Vicente, existe uma necessidade de controlar e 

organizar o turismo. A proposta baseia-se na introdução 

de um Hotel de Aplicação na cidade para fortalecer a 

aprendizagem e formação dos jovens cabo-verdianos 

inseridos na área de hotelaria e turismo, incluindo 

também a população em todo o processo de preservar a 

identidade do Mindelo. Um hotel que juntará a comuni-

dade local, a cultura, a identidade do local e os visitantes.  

Com a complexidade do programa de um Hotel de Apli-

cação, é inevitável a ampliação de área de construção dos 

volumes pré-existentes. 
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A expansão da cidade Mindelo tem vindo a tornar-se 

problemática devido ao crescimento do tecido espontâ-

neo que se vai apoderando das colinas. Uma construção 

desordenada e caótica que só para quando a topografia 

se verifica íngreme sem possibilidade de uma construção 

estável. Isto pode levar a problemas como: a inseguran-

ça, a desorganização das infraestruturas da cidade e a 

falta de qualidade dos espaços públicos. Esta forma de 

fazer cidade, característica do Mindelo, quando bem 

acompanhada, permite a criação de atmosferas únicas 

e próprias do lugar. Este espaço público determinado 

pelos vazios entre construções na malha informal, criam 

comunidade e por sua vez cidade. Criam ambientes que 

levam à apropriação do espaço entre vizinhos e família 

para convívios e refeições. Um vazio ensombrado que se 

torna o ponto de encontro.
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 A proposta pretende aproximar-se dessa realidade com 

a criação de espaço público com qualidade, criando um 

diálogo silencioso entre a construção existente, o novo 

edifício e a encosta. Uma organização formal que pela 

sua simplicidade geométrica leva à criação de pátios, 

que fortalecem a relação exterior/interior. A organiza-

ção proposta pelos volumes de ampliação do programa 

está associada à promoção de uma libertação espacial 

que convida a ser percorrida e descoberta pelas pessoas. 

Com a abertura do mercado debaixo do volume princi-

pal, a sala polivalente para aulas/ workshops no arma-

zém, o restaurante e ainda a fragmentação volumétrica 

do programa, faz-se cidade.

A vida do hotel nasce da sua relação com o mar e a 

topografia, com momentos de descoberta e diferentes 

enquadramentos visuais. Vive-se a tensão entre o novo e 

o antigo e possibilita-se a fluidez pública dentro do hotel 

experienciando assim cidade.
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A Proposta

O programa é distribuído por três realidades: o comple-

xo de edifícios projetados pelo arquiteto António Seabra, 

o armazém com o telhado de duas águas e um conjunto 

de volumes protegido no interior do lote, delimitado 

pela topografia. É essencial esta adição às pré-existências 

para albergar todas as instalações necessárias para o 

programa de um Hotel de Aplicação.

Utilizam-se a maioria das entradas existentes a partir 

da avenida, a entrada principal do Hotel feita entre as 

duas construções de 1962, a entrada do staff do Hotel 

no volume da PJ e a entrada no armazém feita junto 

à topografia do lado Este. Ao edifício sobre pilotis é 

retirado parte do aterro e recuado o muro de contenção 

abrindo uma nova entrada sombreada que liga a Ave-

nida da Marginal aos novos pátios a tardoz. A entrada 

de cargas e descargas do hotel é feita pelo parque de 

estacionamento situado na zona mais a nascente, en-

quanto a entrada de cargas e descargas da restauração é 

feita pelo local mais a poente. Na zona entre o armazém 

e o conjunto das pré-existências nasce um restaurante, 

permitindo transparência e fluidez do espaço público 

que invade o lote.
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Mantêm-se os dois núcleos de acessos verticais do 

edifício de 5 pisos: no núcleo principal os dois elevado-

res de hospedes são virados para o hall da fachada Este 

e redesenham-se as escadas por razões de segurança 

contra incêndios. No núcleo secundário introduz-se 

um elevador de serviço e desenham-se novas escadas de 

emergência, de tiro, com patamares de descanso.  

Ao edifício de dois pisos adiciona-se um terceiro piso 

subterrâneo e redesenha-se o acesso vertical principal 

para staff com escadas e elevador ligando o piso 0 ao 

piso -1. No espaço adjacente, ajusta-se o acesso vertical 

de maneira a ligar o piso 1 com o piso 2 com escadas e 

elevador para os hóspedes.  

A circulação nos novos volumes é feita linear e longi-

tudinalmente pelo seu interior, com um elevador para 

acesso de mobilidade reduzida à piscina na cobertura. 

A circulação também pode ser feita livremente pelo 

exterior entre os vazios dos corpos.
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Programa

Público

 Espaços abertos para a cidade

Semi Público

 Zonas Comuns do Hotel

 Acessibilidade Vertical Hóspedes

Privado

 Quartos

 Serviços

 Acessibilidade Vertical Staff

 Zonas Técnicas
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Edifícios Principais Pré-existentes

Os edifícios principais são compostos pelo edifício da 

AMP e pelo edifício da PJ, edifício A e edifício B respe-

tivamente. Nestes edifícios estabelece-se um programa 

privado do Hotel, onde se instala a receção do Hotel, os 

quartos, a sala de convívio, a lavandaria, a zona adminis-

trativa, as salas de aula/ salas de reunião e o parque de 

estacionamento.

No piso subterrâneo do edifício B, situam-se o depósito 

de lixo, uma pequena lavandaria, sala de máquinas e os 

balneários do staff ligados pelo elevador de serviço à 

zona administrativa que se situa no piso imediatamen-

te superior.  No piso térreo, debaixo do edifício sobre 

pilotis, cria-se uma zona pública destinada ao mercado 

para a venda de frutas vindas da Ilha de Santo Antão, 

o acesso noturno e o parque de estacionamento com a 

entrada das cargas e descargas do Hotel. Na zona de piso 

único do edifício da PJ, á cota da rua, situa-se a receção 

do Hotel, facilitando o acesso aos dois edifícios. Esta 

entrada assegura tanto a ligação dos hóspedes ao acesso 

vertical do volume A, como ao núcleo que acede ao piso 

2 do volume B. Neste piso 2, encontram-se quartos de-

senhados para receber estudantes do Hotel de Aplicação 

ou turistas, em função das necessidades do momento. 
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No piso 1 do edifício A, temos a galeria longitudinal que 

distribui a Sul para os quartos duplos tipo e para a Suite 

situada no final do corredor. A norte da galeria temos 

a lavandaria para todo o volume e os serviços neces-

sários para manter os quartos. Tirando a lavandaria, a 

planta repete-se nos restantes dois pisos imediatamente 

superiores. No último piso, existe um open space com o 

programa de sala de convívio ou jogos, ligado ao terraço 

onde se podem realizar eventos ou espetáculos. Todos 

estes espaços são apoiados por uma divisão ligada ao 

elevador de serviço, com um balcão e uma copa.

A ligar os três pisos, criam-se quatro couretes simetrica-

mente distribuídas para a integração das condutas para 

climatização e das infraestruturas de águas e esgotos dos 

8 quartos por piso. Em área técnica, isolada e ventilada 

para o exterior, inserida no parque de estacionamento 

no piso térreo, instala-se a sala de máquinas, para onde 

convergem todas as infraestruturas do Hotel a partir do 

teto falso do mercado.

Em cada três módulos da métrica do edifício inserem-se 

dois quartos, possibilitando assim a utilização de uma 

courete para duas casas de banho. 
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O quarto tipo é estendido até aos “brise-soleils” demo-

lindo o muro entre pilares. Com o recuo do pano de vi-

dro e a inserção de uma guarda entre pilares consegue-se 

uma área de varanda para cada quarto. A suíte no final 

do corredor, a nascente, é composta por um módulo do 

quarto tipo e ainda uma cozinha e uma sala de estar e de 

refeições. 

Volumes Novos Adicionados

Neste complexo temos vários volumes que seguem o 

alinhamento e a métrica dos 4 metros das pré-existência: 

um edifício com quatro corpos (C, D, E e F), um edifício 

solto (G) e outro edifício de dois corpos independentes 

fisicamente, com coberturas que se cruzam, mas ligados 

por um único programa, o restaurante (H e I). Nos edi-

fícios adicionados instalam-se maioritariamente zonas 

comuns para os hóspedes do Hotel e zonas com funções 

pedagógicas e de restauração.

O edifício com quatro corpos tem a entrada principal 

no volume D virada para o pátio que é simultaneamente 

usado pela receção. 
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Este corpo (D) onde encontramos a sala de refeições/ 

convívio/ pequenos almoços/ bar estabelece ligação dire-

ta com a cozinha principal (C), o ginásio (E) e um pátio 

privado. O corpo do ginásio (E) está ligado diretamente 

com o corpo F onde estão inseridos os balneários de uso 

exclusivo para clientes do Hotel e instalações sanitá-

rias de uso público com acesso a partir do mercado. A 

piscina localizada na cobertura do ginásio (E) pode ser 

alcançada a partir do pátio privado ou pelo elevador pre-

sente no ginásio (E), com acesso direto aos balneários. 

No corpo C encontra-se a cozinha principal que serve o 

restaurante, equipada com a despensa e arcas frigorífi-

cas. No corpo E temos o ginásio a uma cota inferior em 

relação à cota da soleira.

Atrás do armazém cria-se o volume G destinado à 

cozinha pedagógica do Hotel de Aplicação, com área 

suficiente para 6 estações, com um aluno cada. Esta é 

apoiada pela área de despensa, arcas frigorificas e pelo 

depósito do lixo no piso subterrâneo. Sobre a cozinha 

pedagógica adicionam-se duas galerias em mezzanine 

para possibilitar a audiência e melhorar o processo de 

aprendizagem. Todas estas cotas são ligadas por um 

acesso vertical de escadas e um elevador, que ao mesmo 

tempo divide o espaço servido do espaço servidor.
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Entre o armazém e os edifícios A e B existem os volumes 

H e I que correspondem ao restaurante público. Este vive 

da zona interior, mas também de todo o espaço exterior 

adjacente coberto ou descoberto. O balcão encontra-se 

no corpo mais interior e as instalações sanitárias situam-

-se no piso térreo da chaminé vertical de todo o com-

plexo, onde vem desembocar condutas de extração de 

fumos e ventilação com origem nas cozinhas. A solução 

encontrada para a ventilação natural foi uma clarabóia, 

nos corpos C, D e G, permitindo assim a passagem e a 

circulação do ar.

Edifício J

O edifício do armazém, edifício J, tem um programa 

liberal de grande ligação com o processo pedagógico do 

Hotel. Este é composto por dois volumes, uma sala de 

270m2 e outra com 45m2. A entrada da sala polivalente 

é feita pela parte norte do volume pequeno. Este volume 

incorpora a bilheteira e as instalações sanitárias mistas. 

O espaço grande está preparado para receber aulas peda-

gógicas práticas sobre gastronomia, workshops e eventos 

como concertos ou teatro. A ventilação natural é feita 

a partir da abertura provocada pelo desnível entre as 

coberturas do edifício. Para melhorar a qualidade do ar e 

do espaço é inserida uma zona técnica para as máquinas 

de ventilação.
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Exterior

O projeto proposto vive do exterior. A introdução do 

mercado, do restaurante (H e I) e o programa do arma-

zém levam à fluidez pública do lote. O espaço público 

passa a semipúblico quando as zonas comuns do Hotel 

se inserem nos corpos C, D, E e F.

No espaçamento entre volumes novos e pré-existências, 

quando o volume tem um alinhamento direto com o 

talude, existe um contacto físico com o mesmo, no caso 

de o alinhamento ocorrer com a topografia existe um 

afastamento, permitindo a criação de um pátio confor-

mado pela parede do volume e o terreno.  Os corpos C, 

D, G, H e I não tocam na encosta nem nos edifícios pré-

-existentes, enquanto os corpos E e F tocam no talude. 

Existe uma manipulação quase total dos taludes, ao criar 

acessos verticais para a piscina e ainda ao recuar o muro 

de contenção debaixo do edifício do Hotel que dá lugar 

ao mercado. 
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O muro existente como obstáculo físico, a delimitar o 

perímetro do lote, é derrubado levando ao reencontro 

da encosta e do lote. É importante referir a reconstrução 

das escadas tangentes à fachada lateral Nascente que dá 

acesso à cobertura do parque de estacionamento e por 

sua vez á entrada secundária que se encontra a tardoz, 

na cota do piso 1.

No mercado existe uma necessidade de um revestimen-

to fresco e de fácil limpeza. É proposto um mural de 

mosaicos no muro de contenção e um pavimento de 

calçada estendendo a rua para debaixo do edificado. Os 

pavimentos de gravilha nos pátios, levam a uma esta-

dia confortável no espaço.  Os volumes novos têm uma 

presença de massa e conformam pátios delimitados por 

panos de vidro com caixilharia de alumínio pintada a 

vermelho bordeaux. O volume vertical da chaminé será 

em betão com pigmentos de vermelho “bordeaux”.
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Princípios Gerais de Intervenção, 

Soluções Propostas e Sistemas 

de Construção

Conforme referido, optou-se por realizar o restauro do 

edifício de movimento moderno A e B e do edifício J, 

onde a atribuição de novas funções e a introdução de 

novas áreas se processa nos princípios do respeito pelas 

fachadas existentes que se preservam no que é essencial 

à sua leitura inicial. Considerou-se que os anexos no lote 

e o volume retangular do projeto inicial do arquiteto 

António Seabra não apresentam valor arquitetónico ou 

patrimonial que justifiquem a sua conservação.  Todas 

as paredes estruturais e pilares são em betão armado ou 

alvenaria (edifício J) enquanto as paredes não estruturais 

foram realizadas com panos de alvenaria de tijolo com 

os isolamentos necessários.

Edifício A e B 

A intervenção propõe para os Edifícios A e B a constru-

ção de um interior totalmente novo, alias única solução 

possível para a instalação do programa, e integra novos 

elementos no exterior de expressão fortemente contem-

porânea, embora de grande neutralidade. 
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No Edifício A mantem-se a fachada lateral poente e a 

fachada frontal, com a exceção do muro entre pilares 

que é substituído por uma guarda metálica com prumos 

verticais afastados de 6 em 6 cm. Propõem-se realizar 

a reconstrução da fachada lateral Nascente e a fachada 

Norte, no sentido de preservar a leitura de conjunto e 

manter a frente de rua com a sua leitura moderna.

Na fachada lateral Nascente propõe-se a adição de novos 

vãos imitando a abertura de vãos existente na fachada 

lateral Poente. 

Propõem-se a substituição de parte da fachada posterior 

no último piso e ainda a remoção dos anexos presen-

tes no terraço, libertando assim vista para tardoz que 

se projeta na busca de uma integração serena, embora 

marcadamente atual, deixando ainda mais liberto o ter-

raço-jardim inspirado no terraço do Unite d’ Habitation 

de Le Corbusier. 

No Edifício B propõe-se a substituição de todas as 

fachadas existentes por uma nova, que acompanham o 

interior do edifício e o seu programa. Ao mesmo tempo 

existe uma preocupação de inspiração nas fachadas 

inicialmente projetada pelo arquiteto António Seabra, 

que devido a alterações temporais nada têm a ver com as 

atuais. 
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No piso 1 e com os programas privados dos quartos, 

existe uma preocupação de refletir este programa com as 

fachadas idênticas aos quartos do edifício principal. Na 

receção propõe-se uma transparência total para o pátio 

a tardoz e para dentro do lote. No resto do piso térreo 

existe uma tentativa de fechar a ligação com a marginal, 

mas com a abertura de vãos no topo para ventilação 

natural e alguma entrada de luz.

Nos dois edifícios é necessário retirar os letreiros e todas 

as máquinas de ar condicionado, repintar o edificado 

para a cor inicial e manter os “brise-soleils” como proje-

tados pelo arquiteto em 1962.

No interior deste conjunto de edifícios, todos os espaços 

são revestidos no pavimento com micro cimento e nas 

paredes e tetos com reboco branco, exceto nas casas de 

banho em que a parede exterior é revestida a madeira de 

bétula e o seu interior revestido com mosaicos brancos. 
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Edifício J

No edifício J e conforme referido anteriormente, deixa-

-se a estrutura de alvenaria intacta, mas com possibili-

dade de reforço estrutural se necessário. Mantém-se as 

aberturas atuais e abre-se mais um vão ligando o espaço 

ao restaurante.  A cobertura do edifício e a sua estrutu-

ra é reconstruída para o seu estado inicial, substituído 

todos os materiais em mau estado. 

O interior é todo demolido e redesenhado para rece-

ber o programa sugerido. As paredes são revestidas em 

microcimento com um tom azulado e o pavimento com 

um microcimento cinzento enquanto toda a cobertura e 

asnas são pintadas a branco.
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Volumes adicionados

Os volumes adicionados são idênticos no seu sistema 

construtivo. Todos os volumes são construídos com 

parede de pano duplo de betão armado á vista. Os 

volumes de betão aparentam elevar-se devido às cortinas 

de vidro. A caixilharia é de expressão fina de alumínio 

vermelho bordeaux. 

O pavimento do interior será revestido a micro cimento 

cinzento, enquanto os corpos que separam o espaço ser-

vido do espaço servidor terão, no seu interior, paredes 

revestidas com mosaicos e no seu exterior, virado para o 

corredor, madeira bétula. 
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Resumo de áreas

As construções existentes perfazem um total de 3.328,22 

m2, distribuídas da seguinte forma: 2.324,01 m2 no edi-

fício A, 660,85 m2 no edifício B e 343,36 m2 no arma-

zém. O terreno do lote tem um total de 3.434,25 m2. A 

área de ampliação proposta é de 1.575,31m2. 

A solução compreende todas as funções do programa 

de um Hotel de Aplicação incluindo 21 quartos duplos 

tipo (30 m2) e 3 quartos suíte (57,8 m2) no edifício 

A e 4 quartos de estudante (25,7 m2) e 2 quartos de 

mobilidade reduzida (45 m2) no edifício B, as cozinhas 

pedagógicas com 119,02 m2, a cozinha do restaurante 

com 125,35 m2, o restaurante com 108,53 m2, a sala de 

refeições com 124,8 m2, o ginásio com 146,40 m2 e a 

piscina de 154,23 m2. Prevê-se também fazer no exterior 

um mercado com 278,5 m2.

A área de implantação é de 2.113,78 m2.

A área total de construção prevista acima do solo é 

4.509,53 m2.

A área de construção em cave é de 394 m2.

A área construída totaliza os 4.903,53 m2.
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A Inspiração

1. Pedro Cabrita Reis- A room for a poet (2000)

2. Eduardo Chillida- Aldikatu III

3. Eduardo Souto de Moura + Graça Correira- Escola de 

Hotelaria e Turismo Portalegre

4. Fernando Távora- Convento de Santa Marinha da 

Costa

5. Menos é Mais Arquitectos + João Mendes Ribeiro- 

Centro de Artes Contemporâneas/ Arquipélago do 

Açores

4 

1 

5 

3 
2 
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Índice de peças apresentadas

Ex0.00 Planta de Implantação        escala 1.5000

Ex0.01 Planta Piso -1           escala 1.100

Ex0.02 Planta Piso 0           escala 1.100

Ex0.03 Planta Piso 1           escala 1.100

Ex0.04 Planta Piso 2                       escala 1.100

Ex0.05 Planta Piso 3           escala 1.100

Ex0.06 Planta Piso 4                       escala 1.100

Ex0.07 Planta de Cobertura            escala 1.100

Ex1.00 Corte A, B e C           escala 1.100

Ex1.01 Corte D e E           escala 1.100

Ex1.02 Alçados           escala 1.100

Ex1.03 Corte dos Alçados                   escala 1.20

Ex2.00 Área Parcial- Quarto            escala 1.20

Ex2.01 Área Parcial- Coz. Ped.          escala 1.20

Registo Fotográfico do Edifício 

Fotos de Maquete

Maquete
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Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Planta de Implantação

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:5000

Legenda

EX 0.00

Espaço

Área

Cota de Mar

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

N

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Planta Piso -1

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 0.01

Espaço

Área

Cota de Mar

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

N

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Planta Piso 0

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 0.02

Espaço

Área

Cota de Mar

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

N

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Planta Piso 1

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 0.03

Espaço

Área

Cota de Mar

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

N

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Planta Piso 2

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 0.04

Espaço

Área

Cota de Mar

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

N

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Planta Piso 3

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 0.05

Espaço

Área

Cota de Mar

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

N

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Planta Piso 4

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 0.06

Espaço

Área

Cota de Mar

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

N

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal,Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Planta de Cobertura

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 0.07

Espaço

Área

Cota de Mar

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

N

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2



Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Corte A, B, C

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 1.01

Espaço

Área

Cota de Soleira

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2

A

C

B



Avenida Marginal,Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Corte D, E

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 1.01

Espaço

Área

Cota de Soleira

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2

D

E



Avenida Marginal,Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Alçado Norte, Alçado Sul

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:100

Legenda

EX 1.03

Espaço

Área

Cota de Soleira

Acesso Hotel

Acesso Cargas e Descargas

Acesso Staff

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal, Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Corte das Fachadas

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:20

Legenda

EX 1.03

1. Betão Armado

2. Camada de Forma- Pendente 2%

3. Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo Imperkote F

4. Membrana de impermeabilização em betume APP e armadura de fibra de vidro, protegida a politelino em

ambas as faces + Membrana de impermeabilização em betume APP e armadura de poliéster, protegida a

politelino em ambas as faces

5. Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido

6. Manta geotéxtil de fibras sintéticas como camada separadora

7. Proteção pesada- Godo

8. Argamassa

9. Betão Leve- Coroa

10. Caixa de ar

11. Guarda

12. Tábuas de Madeira

13. Ripado de Madeira

14. Ottima 26 Plus (panos de vidro)

15. Micro-cimento

16. Enchimento

17. Membrana de impermeabilização e Manta geotéxtil

18. Rodapé

19. Fundação

20. Reboco

21. Estores de Rolo Sunscreen

22. Caleira

23. Isolamento Acústico

24. Tecto Falso em Gesso Cartonado Hidrófogo

25. Estrutura em Aço

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal,Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Área Parcial Quarto Tipo

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:20

EX 2.00

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Legenda

1. Micro-cimento

2. Camada de Forma- Pendente 2%

3. Membrana de impermeabilização e Manta geotéxtil

4. Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido

5. Enchimento

6. Betão Armado

7. Reboco Branco

8. Guarda de Alumínio

9. Estrutura em Aço

10. Tecto Falso em Gesso Cartonado Hidrófogo

11. Madeira Bétula

12. Alvenaria Tijolo 7 cm

13. Reboco

14. Gesso Cartonado com estrutura de alumínio

15. Isolamento Acústico

16. Alvenaria Tijolo 11 cm

17. Mosaicos Brancos

18. Rodapé

19. Sanita Roca Rimless suspensa com saída à parede

20. Caixa de ar

21. Ottima 26 Plus (panos de vidro)

22. Janela com caixilharia de alumínio

23. Estores de Rolo Sunscreen

24. Chuveiro de Parede Lapa design by Nuno Brandão Costa

25. Luz Ambiente

26. Caleira

27. Bica Banheira Flow design by Studio P

28. Misturadora Banheira/Duche Termostática de Encastrar com 2 saídas ON OFF design by Studio P

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2
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Avenida Marginal,Mindelo, S.V., Cabo Verde

DESIGNAÇÃO  Área Parcial Cozinha Pedagógica

PROJETO FINAL II Mestrado de Arquitetura IST
HOTEL DE APLICAÇÃO NO MINDELO

Outubro 2018

Projeto de Restauro, Reabilitação e Ampliação

ESCALA 1:20

EX 2.01

Pedro Fouto Martins75207
Ano Letivo 2017/2018

Legenda

NOTAS:

Cotas em metros.

Não medir desenhos. Usar só a cotagem.

Qualquer cota indicada é sujeita a confirmação em Obra.

Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Área de Lote: 3 434,25 m2

Área de Construção Total: 4 903,53 m2

Área de Construção Pré-existência: 3 328,22 m2

Área de Implantação Total: 2 113,78 m2

1. Betão Leve- Coroa

2. Argamassa

3. Caleira

4. Camada de Forma- Pendente 2%

5. Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo Imperkote F

6. Membrana de impermeabilização em betume APP e armadura de fibra de vidro, protegida a politelino em

ambas as faces

7. Membrana de impermeabilização em betume APP e armadura de poliéster, protegida a politelino em

ambas as faces

8. Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido

9. Manta geotéxtil de fibras sintéticas como camada separadora

10. Proteção pesada- Godo

11. Viga de Suporte á clarabóia

12. Vidro Duplo

13. Betão Armado

14. Caixa de Ar

15. Pavimento de Madeira

16. Degrau de madeira suportado por parede de Betão

17. Micro-cimento

18. Enchimento

19. Mosaico

20. Argamassa

21. Alvenaria de Tijolo 11 cm

22. Ottima 26 Plus (panos de vidro)
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