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 This portfolio describes the analysis, design process and the outcome project 

of a rehabilitation intervention in the second largest city of Cape Verde, Mindelo. The 

goal of this project is to refurbish an office building from the modern period, once the 

port and sea agency and the police headquarters of Mindelo and convert it into an 

infrastructure with an Hotel program.

 This Program appears as a concern for rehabilitation and preservation of her-

itage with historical and cultural value, where the need of respect for the past is very 

important, but one cannot disregard the implementation of new techniques that can 

improve and help to maintain the building for the future. 

 However, this project is not thought of as a restoration but as an adaptation 

of the building’s ancient purpose to a new one. 

This is an emerging concept that envisions to keep the history of a place to follow the 

timeline of a city, throught its different times and needs, helping the building to maintain 

it self.

 To the development of this project, the Integrated Design Process was imple-

mented, which will be shown along this portfolio.

 A succession of analyses and studies of the site and the surrounding context 

carried out along with the background knowledge made the base for the design pro-

cess.

 During this process several ideas and concepts were developed and in-

tegrated on the design process, while others were discarded when the process 

showed they did not have the necessary qualities.



Introdução
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 Num mundo onde nem toda a gente tem as mesmas oportunidades, é 

tempo para os futuros arquitectos entenderem como lidar com diferentes realidades 

e problemas, como em países menos ou não desenvolvidos. 

 A necessidade de transformar e adaptar territórios e edificios de forma eco-

nomica e socialmente sustentável é um tópico muito importante a ser discutido. Pos-

to isto, surge como prosposta para o Projecto Final em Arquitectura II a reabilitação 

de um edificio que marcou o movimento Moderno em Cabo Verde e que alojava a 

Agência Marítima e Portuária do Mindelo, com o objectivo da alteração do seu pro-

grama e uso para Hotelaria. 

 Dentro deste contexto é necessária a análise não só do edificio proposto 

mas também da sua envolvente numa escala que se estende inicialmente à cidade 

e que só depois se aproxima do edificado. 

 Surge a necessidade de entender o pré-existente como um todo, e cada 

parte isoladamente. Tudo isto encaminha para o questionamento do programa e 

para o seu verdadeiro significado. 

 A questão predominante é a de que forma é que o programa pode influen-

ciar positiva ou negativamente esta cidade e os seus habitantes, e vice-versa. 

 Numa altura em que se descute o impacto do turismo na forma de viver o 

espaço, é necessário entender as diferentes vivências inerentes a cada espaço e 

como é que estas se podem combinar. 

 Este é o tema desenvolvido ao longo do projecto, o qual culmina num pro-

jecto que não só beneficia ambas as partes, como as potencia.
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 A metodologia utilizada para este projecto é baseada num método de tra-

balho internacional chamado Problem Based Learning (PBL). É um processo inter-

activo que pretende resolver um dado problema criando diferentes estratégias e 

abordagens (Maggi Savin-Baden and Claire Howell, 2004). 

 O processo, denominado por Integrated Design Process (IDP) é parte do 

PBL e consiste em diferentes fases, todas elas comunicantes entre si, para que 

seja sempre possível voltar a trás e confirmar se a solução corrente está no caminho 

correcto ou se precisa de alterações. 

 Com este processo estamos sempre a criar e melhorar soluções para um 

determinado problema de design, combinando diferentes competências (Integrated 

Design Process in PBL, Knudstrup, Mary-Ann). Neste caso, competências arqui-

tectónicas e conhecimento de engenharia são usadas, adquiridas tanto ao longo de 

todo o percurso educativo e outras experiências, como pelo conhecimento adquirido 

ao longo deste semestre. 

 Há 5 fases diferentes no IDP, o problema, a análise, o desenho, a síntese e 

a apresentação. Todas elas parte integrante destre projecto.

 

Problema ApresentaçãoSínteseDesenhoAnálise
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A cidade do Mindelo está lo-
calizada na zona sudoeste da 
ilha de São Vicente, esta é uma 
de dez ilhas do arquipélago de 
Cabo Verde, um país  do noro-
este de África, situado a 500 km 
da costa do Senegal. 

Cabo Verde

São Vicente

Mindelo

Dakar
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História

 A ilha de São Vicente foi descoberta pelo navegador Português Diogo Go-

mes em 1462. Devido ao clima duro e às dificeis condições biofísicas, não foi pos-

sível ocupar a terra de forma bem sucedida. 

 Dito isto, durante um longo período de tempo foi apenas usada como um 

campo de pastagens para gado, cujos donos habitavam a ilha de Santo Antão. A 

ilha de São Vicente só começou a atrair população mais tarde, em 1838, depois da 

fundação de depósitos de carvão para navios que faziam travessias trânsatlânticas. 

 Foi durante este período de tempo que a cidade do Mindelo renasceu. Es-

tes foram os anos de ouro da cidade, com um impulso da permuta cultural entre os 

habitantes e os viajantes que por lá passvam. 

 No entanto, com a mudança da escolha de combustível dos navios , de 

carvão para petróleo no inicio do século XX, o porto do Mindelo perdeu a sua impor-

tância. 

 Não obstante, a actividade portuária continuou a ser um dos pontos prin-

cipais para a implementação de infraestruturas, como a Agência Marítima Portuária, 

e para o desenvolvimento da cidade, devido às infraestruturas submarinas entre a 

ilha de São Vicente e a ilha da Madeira, Brasil, e mais tarde a Africa e Europa. Dos 

anos de ouro, a cidade manteve o seu centro histórico, onde a arquitectura colonial 

é predominante.
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Anexo 1 – Planta da povoação do Mindelo, na ilha de São Vicente, em 
1858, por Cristiano de Senna Barcelos.  

 

  

Fonte: Linhas Gerais da História do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo, 

Fundo de Desenvolvimento Nacional, Ministério da Economia e das Finanças, Dezembro 
de 1984. Image 1. 

Image 4.

Image 2. 

Image 5.

Image 3.

Image 6.
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Espírito do Local

 A música e a dança são uma presença constante e uma prioridade para os 

habitantes do Mindelo. Isto é vísivel em diversos eventos organizados ao longo do 

ano. Os espaços públicos são muito importantes para a cidade e são usados como 

pontos de encontro e locais de convívio. Muitos dos artistas cabo-verdianos interna-

cionalmente reconhecidos são originários da ilha de São Vicente, como por exemplo 

Corsino Fortes (escritor), Tchalê Figueira (pintor) e na indústria da música, nomes 

como Tito Paris e Cesária Évora deram a Cabo Verde uma presença incontestável a 

nivel internacional, especialmente à ilha de São Vicente e à cidade do Mindelo, onde 

ambos nasceram. 

 Tendo como exemplo Cesária Évora, a maioria dos Cabo-verdianos parti-

lham o sentimento de amor pela sua pátria mas a necessidade de a abandonar pela 

falta de condições para uma vida próspera, algo muito presente nas letras das suas 

músicas. Estatisticamente, o número de Cabo-verdianos emigrados é maior do que 

o número dos que lá residem. No entanto, todos demostram um enorme desejo de 

voltar e consequentemente ajudar no desenvolvimento do seu país. 

 Com o reconhecimento internacional de alguns artistas  e com o desen-

volvimento de um espírito cosmopolita na cidade do Mindelo, o turismo aumenta, 

afectando positivamente o quadro economico-financeiro do país.
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Image 7.

Image 10.

Image 8. 

Image 11.

Image 9.

Image 12.
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Demografia

 Com uma população de cerca de meio milhão de pessoas, Cabo Verde é 

não só um dos países mais desenvolvidos em África, como também um dos quais 

tem o governo mais democrático. No entanto, devido a sucessivas crises económi-

cas e à alta taxa de desemprego, grande parte da sua população está emigrada. O 

país tem uma alta taxa de alfabetização, esperança média de vida de cerca de 72 

anos, e duas línguas oficiais, o Português e o Criolo Cabo-verdiano. 

 A cidade do Mindelo é a segunda maior cidade de Cabo Verde, com 67 

km2 e 70458 habitantes. A grande maioria da sua população está incluída numa 

faixa etária entre os 25 e os 44 anos, sendo estes os que têm a maior percentagem 

de alfabetização- Relativamente à taxa de desemprego, esta é mais alta na faixa etá-

ria dos 15 aos 44 anos. 

 A população tem um nível médio de educação e, quando comparadas com 

os homens, as mulheres estão numa situação em que estão num nivel mais baixo 

de educação, em quantidade, no entanto, são as que atingem os níveis mais altos 

de educação, em qualidade. 

 A economia Cabo-verdiana está direccionada para serviços como activida-

des comercias, turismo, transportes e serviços públicos, representando cerca de 

3/4 do seu PIB. 
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Male
Female

Total

Age

Age

65+

45-64

25-44

15-24

0-14 27%

27%

23%

30%

14%

6%

17%

28%

35%

16%

4%

80%

35,1%

14,3%

11%

25%

16,6%

22%

28%

14%

9%

18%

30%

36%

12%

4%

73%

51,7%

10%

3,8%

0%

15,7%

Total

65+

45-64

25-44

15-24

0-14

Gender (%) Unemployment
      rate (%)

Literacy (%)

14%

4%
2%

37%

34%

1%
8%

8%

4%
1%

44%

35%

1%
7%

Instruction Level - Male & Female

No level Preschool Literacy Integrated basic education High School Profissional Course Supe  

Male

Female

8%
1%0%

4%

3%

3%

8%

10%

5%

13%
4%

12%

16%

13%

GDP structure (%) at current market prices

Agriculture, Forestry & Hunting Fishing

Extractive Industries Food Industry

Other Transforming Industries Electricity, gas, water treatment and distribution

Construction Activities Commerce

Accommodation and catering Transportation, storage and communications

Financial and Insurance Activities Other Mercantile Activities

Non Mencantile Activities Taxes and Net Rates of Allowances
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Clima e Topografia

 Apesar da Ilha de São Vicente ser de origem vulcânica, esta é relativamente 

plana, principalmente na sua área central. No entanto, existem diversas formações 

rochosas maciças, como por exemplo, o Monte Cara, a Fateixa, o Monte Caixa e o 

Madeiral, e o Monte Verde, onde se encontra o pico mais alto da ilha, a 774 metros 

de altura e onde está presente a maior concentração de fauna e flora da ilha. 

 A forma da ilha e os seus constantes e sucessivos recortes permitem que o 

território se abra sobre si mesmo, criando uma das mais bonitas baías do mundo.

 Trata-se de um clima tropical seco, com uma temperatura média de 27ºC 

e com uma alta probabilidade de ventos, com a sua velocidade média a rondar os 

21kts (39km/h) e direcção dominante proveniente Este-Nordeste. Existem duas es-

tações climáticas principais, a mais ventosa, de Novembro a Julho e a segunda, a 

estação das chuvas (mesmo que raras) de Agosto a Outubro. Apesar da ilha ter bai-

xa probabilidade de percipitação, quando ocorrem chuvas, ocorrem muito facilmente 

cheias.   

O ambiente é caracterizado pelo seu terreno arenoso e pela falta de vegetação abun-

dante, sendo o dragoeiro e a tamareira cabo-verdiana alguns exemplos das poucas 

espécies presentes no território.
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Tráfego

 Existem três tipos de tráfego em Cabo Verde, o tráfego aéreo, o marítimo e 

o rodoviário. Todos eles presentes na ilha de São Vicente. 

 Relativamente ao tráfego aéreo, São Vicente tem o terceiro aeroporto mais 

usado de Cabo Verde. Localizado na zona de São Pedro, foi-lhe dado o nome de 

Aeroporto Cesária Évora, em homenagem à artista. Este foi construído com o ob-

jectivo principal de servir o desenvolvimento da ilha, mas também como ponto de 

conecção para as regões/ilhas mais a norte, tal como Santo Antão e São Nicolau.  

 O transporte aéreo é muito utilizado não só para o tráfego internacional mas 

também entre as ilhas do arquipélago. 

 Tendo em consideração o tráfego marítimo, Mindelo tem um dos mais im-

portantes portos do país, o Porto Grande. Este é usado com vários propósitos, 

comerciais, turísticos e como ponto de partida para os ferrys que ligam São Vicente 

a Santo Antão. Relativamente ao tráfego rodoviário, a ilha tem uma infraestrutura que 

permite conectar-se em toda a sua extensão. Esta é uma das razões pelas quais o 

número de famílias que possuem viatura própria nesta ilha é maior do que a média 

do país. 

 No entanto, as dimensões das vias rodoviárias são, por vezes, um pouco 

fora de escala, sobrepondo-se às necessidades do pedestres, especialmente no 

centro da cidade.
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Image 13. Image 14.

Image 15.
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 Localizado na Avenida Amilcar Cabral, também conhecida como Avenida 

Marginal, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, Cabo Verde, surge o edificio da 

Agência Marítima e Portuária. Uma obra de António Saragga Seabra em colaboração 

com o engenheiro Graciano Cohen. O projecto foi lançado pelo antigo Ministério da 

Marinha Portuguesa em 1962. 

 A implantação do edificado segue o desenvolvimento do terreno e a linha 

curva da Avenida Marginal, planeada no mesmo período, como parte integrante do 

plano urbano realizado por Maria Emília Caria. 

 O  piso térreo simula uma galeria recuada e coberta assente sobre pilotis. 

Parte da fachada neste piso é revestida a basalto, numa relação estrita com o local. 

 Os três pisos seguintes definem-se pela sua horizontalidade marcante e dis-

tinta. Enquanto o piso superior simula um terraço jardim definido pela zona coberta e 

recuada com cobertura de betão ondulada. 

 Tudo isto cria um balanço, e ao mesmo tempo uma assimetria formal na 

fachada que trouxe uma imagem incomum e moderna à ilha, e até mesmo ao país.

Inicialmente o complexo integrava um outro edificio, de menor impacto, também de 

serviços, onde hoje se situa a Polícia. 

 Devido a questões programáticas estes dois edficios, foram separados e 

têm utilizações completamente independentes, o que é hoje bastante visível.  

O Edifício
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 No entanto, a sua existência atribui um equilibrio muito maior ao grupo. 

 O arquitecto, António Saragga Seabra estudou na Architectural Association 

School of Architecture’s, onde se especializou em Arquitectura tropical.

 Este complexo é a primeira obra documentada do movimento moderno em 

Cabo Verde e corresponde a uma aproximação às cinco regras propostas por Le 

Corbusier nos seus estudos iniciais. 

Image 16. Image 17.
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Conclusão Parcial

 Uma vasta percepção do espirito e da história do local, juntamente com a 

compreensão das suas caracteristicas bio-físicas criam o conhecimento necessário 

e adequado para o seguimento deste projecto, tendo em conta as especificidades 

e necessidades do lugar, o que foi implementado ao longo de todo o processo pro-

jectual.

 Este conhecimento foi mais tarde aprofundado com uma visita de estudo 

de dez dias à cidade do Mindelo. Onde o contacto directo com o povo e com as 

condições previamente descritas ajudaram a esclarecer vários tópicos.

 A história e o espírito do local permitem uma melhor percepção da alma e do 

passado da área em questão, algo que deve ser sempre tido em consideração em 

qualquer projecto.

 Relativamente à análise bio-física, é absolutamente necessário ter este tema 

em atenção ao longo de todo o projecto, para que o resultado final crie um espaço 

confortável com os materiais mais adequados. 

 A junção de todos estes pontos resultará num projecto final que melhora a 

qualidade de vida da população da cidade e que tem força para influenciar outras 

partes da cidade.
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 Apesar do Mindelo ser a segunda maior cidade do Arquipélago Cabo-Ver-

diano, assim como a mais cosmopolita e cultural, não é o local do país mais escolhi-

do pelos turistas. 

 Tendo um aeroporto internacional, esta ilha é utilizada com ponto de ligação 

para outras ilhas com redes de transportes menos desenvolvidas, como por exem-

plo Santo Antão, acessível através de um ferry que parte do Porto do Mindelo.

 Este cenário é previsto mudar dentro de um ano, em 2019, com o lança-

mento de um concurso para um novo e melhorado terminal de cruzeiros que irá 

trazer mais turistas à cidades. 

 No entanto, isto não deve ser tomado com um dado adquirido no aumento 

da indústria hoteleira, dado que a maioria das vezes os cruzeiros apenas fazem cur-

tas paragens nas cidades, para visitas diárias e não para pernoitar, uma vez que esta 

já está incluída na viagem. 

 Posto isto, levanta-se uma questão relativamente ao progrma proposto para 

este edifício. 

 Qual é de facto a necessidade de um novo hotel quando outros projectos 

já estão a ser executados e a probabilidade de crescimento da taxa de ocupação 

aumentar quase 80% é incrivelmente baixa?!

 Numa cidade cosmopolita, onde muitas das universidade do país estão pre-

sentes, tal como muitos artistas, artesãos, entre outros, não faria mais sentido outro 

tipo de habitação temporária onde estudantes, artistas, professores, investigadores 

e todos os interessados, de qualquer parte do mundo, se pudessem encontrar e 
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partilhar o seu conhecimento e experiências por um período de tempo mais lon-

go? 

 Isto leva a outra questão; não seria interessante que tudo isto fosse acessível 

a turistas e viajantes que quisessem tirar partido deste ambiente, para uma melhor 

compreensão do local e da sua cultura? Não poderia isto tornar-se numa experiência 

tão completa em si mesma que contribuiria para um melhor e mais rápido desenvol-

vimento social e urbano?

 Estas vão ser as questão respondidas e resolvidas ao longo do processo 

projectual que se demonstram neste portefólio. 

O que é um Hotel?

 É um estabelecimento comercial que oferece alojamento a viajantes e, por 

vezes, residentes permanentes, em troca de um valor diário. Possui também, muitas 

vezes, restaurantes, salas de conferência, lojas, entre outros, disponíveis ao público 

em geral.

O que é Alojamento temporário?

 É um termo na indústria do turismo cujo significado é o arrendamento/alu-

guer de um apartamento mobilado, condomínio ou casa de forma temporário, a 

indivíduos, militares, empresas, entre outros, como alternativa ao hotel tradicional ou 

a uma extensa estadia no mesmo.
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Acomodação em São Vicente

48 in total

1 in Lameirão

1 in Baía das Gatas

2 in Lazareto 

44 in Mindelo

(...     more in 
construction)

São Vicente (dados 2017)

Establishments

Nº of Rooms

Nº of Beds

Accommodation Capacity

People on Duty

Entries

Sleep

Occupancy Rate (%)

Main Nationality of Turists

UK
Belgium + Netherlands
France
Germany

45

757

1 133

1 571

511

45 472

132 000

23
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 Tirar partido da estru-

tura do edifício principal como 

grelha definidora de espaço.

 

 Utilizar o cobertura como ponto/

área de atração do edifício, um espaço 

de lazer e contemplação da envolvente. 

 

 Respeitar o projecto ini-

cial como património arquitectónico 

do Mindelo e dignificá-lo, usando o 

edifício principal para uso público. 

 

 Utilizar os anexos e os espaços 

intermédios para os serviços, melho-

rando-os ao mesmo tempo, para que 

todo o espaço possa ser aproveitado.

 

 Criar uma ligação entre a 

baía e o morro, os espaços deli-

mitadores da cidade e desta obra. 
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Uma nova casa no Mindelo
Entrega 2ª fase Maio 2018

 Este projecto é com-

posto por espaços públicos, 

semi-públicos e privados. En-

quanto os novos espaços 

abrigam as áreas públicas, os 

edifícios pré-existentes contém 

os espaços privados e semi-

-públicos. A ideia é criar um 

encontro de culturas e interes-

ses nestas zonas, assim como 

uma relação mais próxima en-

tre locais e turistas. 

 O programa do edifi-

cado inclui três tipos de aco-

modação, hotel, hostel e aloja-

mento temporário, sendo que 

no piso superior existe um bar/

restaurante. Fora do edifício 

principal, um restaurante, uma 

piscina, um bar, espaços de 

trabalho coorporativo e de lazer 

estão presentes
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Estudos do terreno e dos volumes.
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Oscar Niemeyer

Tanto Oscar Niemeyer 
como Burle Marx fo-
ram duas grandes re-
ferências no que diz 
respeito à arquitectura 
tropical e à forma or-
gânica como a traba-
lham, a relação entre 
espaço público exterior 
e interior e a arquitec-
tura paisagistica como 
arte criadora de espa-
ços.

Image 18. Image 19.

Image 20.
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Roberto Burle Marx

Image 21. Image 22.

Image 23.



42

Estas imagens demontram o processo criativo do desenho do espaço público e 

dos serviços que lhe são inerentes. Ao longo deste processo foram muito impor-

tantes as referências previamente mencionadas.
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Como ponto de partida foi sempre 

utilizada a topografia do local, para 

que o espaço pudesse ser parte in-

tegrante e natural do complexo, algo 

também atingidido pelo seu desenho 

orgânico que se adapta às condi-

ções pré-existentes.



Apresentação

0 5



45



46



47

Partindo do conceito previamente ex-

plicado, é muito importante entender 

o comportamento do complexo na ci-

dade e a forma como se conecta aos 

diferentes usos, culturais, educativos, 

coorporativos e de lazer. 

Nesta planta é possível ter uma no-

ção abrangente destes tópicos, assim 

como a dimensão da cidade previa-

mente analisada e a forma como esta 

se distribui no terreno.
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 O projecto apresentado foi o culminar de um ano de trabalho sobre a cida-

de do Mindelo em Cabo Verde. 

 Uma vez que no 1º semestre foi trabalhado o espaço público e o urbanis-

mo, este foi um tema que acabou também por estar presente ao longo do último 

semestre. Dado que estas questões já tinham sido previamente  levantadas, foi 

impossível ignorá-las neste novo programa de Reabilitação e Reuso. Tornou-se um 

desafio integrar estes dois tópicos num só projecto, no entanto revelou-se não só 

bastante interessante, como necessário. 

 Este projecto é uma nova abordagem a uma nova forma de estar nas cida-

des dos dias de hoje, não só como turista, mas também como local. 

 É a obra final de 5 anos de um curso que me educou em Arquitectura e 

que me ensinou que nunca há conhecimento total, mas sim conhecimentos adqui-

ridos e por adquirir que aumentam todos os dias. 

 Foram 5 anos dos quais levo muita bagagem, mas também a noção 

daquilo que o futuro reserva. Com este caso de estudo percebi tudo isto, foi uma 

aprendizagem contínua e intensa. Este projecto fez-me entender e trabalhar a 

arquitectura de várias forma, como paisagista, urbanista, projectista e criador de 

espaços. Fez-me querer conhecer novos temas, abordagens e materialidades. 

 O projecto apresentado é apenas uma visão, que no meu enteder é com-

pleta, respeitador da pré-existência, do local, dos locais e dos seus futuros utentes. 
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