
HOTEL CULTURAL MINDELO

PROJETO DE:

Catarina Isabel Faustino Mota
(188286)

ORIENTADORES:

Prof.º Miguel Amado
Prof.º Victor Carvalho Araújo

ARQUITETURA E REABILITAÇÃO DE PATRIMÓNIO CABO VERDIANO

Lisboa, Novembro 2018







Instituição de Ensino
Instituto Superior Técnico de Lisboa

Curso
Mestrado Integrado em Arquitetura

Portefólio desenvolido no âmbito de
Projeto Final em Arquitetura II

Orientadores
Prof.º Miguel Pires Amado
Prof.º Vítor Manuel de Matos Carvalho Araújo

Aluna
Catarina Isabel Faustino Mota

5º Ano

Ano Letivo 2017/2018

4



CARNAVAL DE SÃO VICENTE 

J'a'm conchia São Vicente 
Na sê ligria na sê sabura 
Ma 'm ca pud fazê ideia 
S'na carnaval era mas sab 

São Vicente é um brasilin 
Chei di ligria chei di cor 
Ness três dia di loucura 
Ca ten guerra ê carnaval 
Ness morabeza sen igual 

Nô ten un fistinha mas sossegod 
Ca bô exitá bô podê entrá 
Coque e bafa ca ta faltá 
Hôje é dia di carnaval 

São Vicente é um brasilin 
Chei di ligria chei di cor 
Ness três dia di loucura 
Ca ten guerra ê carnaval 
Ness morabeza sen igual

Cesária Évora
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INTRODUÇÃO AO PROJETO

 No âmbito do Projeto Final em Arquitetura 2, foi 
sugerido a elaboração de um projeto de requalificação do 
edifício empresarial da Agência Marítima Portuária (do pe-
ríodo moderno), adpatando-o para uma unidade hoteleira 
de 4 estrelas.
 O edifício existente está localizado na baía da ci-
dade do Mindelo na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, 
sendo necessário, por isso, toda uma investigação multifa-
torial com o propósito de gerar um projeto adequado ao 
local de intervenção, de modo a valorizar e requalificar o 
edifício para potencializar o enquadramento arquitetónico 
e viabilidade económica da intervenção.
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OBJETIVO

 O exercício proposto baseia-se no desenvolvimento 
de um projeto de reabilitação através do qual diferentes 
escalas são exercidas. O objetivo principal consiste na alte-
ração do uso inicial do edifício previamente existente, man-
tendo a sua imagem e dimensão física de base, e promover 
uma ampliação que torne o projeto sustentável
 Para atingir o resultado esperado será necessário 
compreender o local de implantação do projeto e a sua 
história, para posteriormente promover uma análise espa-
ço-funcional do edifício a reabilitar, possibilitando desta 
forma uma analise à sua adequação a novas funções.
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CONTEXTUALIZAÇÃO - CIDADE DE MINDELO

Geoclima
 A atividade vulcânica associada ao mecanismo do tipo “hotspot” de Cabo Verde é responsável pela composição essencialmente 
de rocha basáltica bem como a existência de sal, pozzolana, gesso, caulim, pedra calcária (utilizados como materiais de construção). 
Devido a esta origem cenozóica de rochas vulcânicas, o solo da ilha de São Vicente não é permeável, gerando problemas de cheias em 
épocas de chuvas intensas que, por sua vez, geram desabamentos de terra em áreas de acentuado declive. O arquipélago possui um 
clima subtropical seco (escassa precipitação) e enquadra-se numa zona climática árida/semi árida (zona de transição entre o deserto 
do Sahara e as savanas do Sudão), sendo a ilha de São Vicente uma das mais áridas do arquipélago. As regiões dos talvegues, permite 
sazonalmente alguma exploração agrícola de subsistência, estando sempre condicionado pelas condições climatéricas da ocasião. 
A ilha de São Vicente é atingida pelos ventos quentes e secos do Leste, proveniente do deserto do Sahara,  chamado de Harmatão, pelos 
ventos alísios do hemisfério Norte e pelo vento sazonal quente e húmido do Atlântico Sul. É com este cruzamento dos vários ventos que se 
forma a frente tropical.

Socioeconómico
 Em termos económicos, Cabo Verde é um país sensível a perturbações externas devido à necessidade de importar tudo o que 
consome – resultado da escassez de recursos naturais – facto que tem vindo progressivamente a diminuir desde o início dos anos 90 com 
as políticas macroeconómicas e reformas estruturais implementadas.
 Uma sociedade dedicada na sua maioria a atividades terciárias (setor de serviços corresponde 66% do PIB de Cabo Verde em 
2008), destaca-se o turismo (hotelaria, restauração), comércio, pesca, pecuária, energia, indústria, transportes, construção e imobiliário, 
sendo que em Mindelo há uma maior aposta nos setores de serviços, de comércio e pesca. 
A pesca em Cabo Verde é um dos setores com maior possibilidade de crescimento e rentabilidade devido à insularidade do país, porém 
a frota de navios do arquipélago não consegue usufruir de todo o potencial marítimo. A variedade e abundância de peixe e a existência 
de boas condições de desembarque, em todas as ilhas, estimulam o investimento nesta área. Em todo o arquipélago pratica-se a pesca 
artesanal, que exporta principalmente atum e cavala. A insularidade do país acaba por dificultar o desenvolvimento da agricultura (con-
centrada nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão).
 No setor industrial, na ilha de São Vicente existe o parque industrial do Lazareto onde se situa o Porto Grande, local de prática 
de pesca e de distribuição de mercadorias e pessoas para as outras ilhas. O importante investimento que Cabo Verde tem feito no setor 
turístico e na educação (a taxa de analfabetismo mais baixa dos países africanos - 19% da população), são os fatores que permitiram 
a evolução de país subdesenvolvido a país de desenvolvimento médio.
 Na ilha existem cerca de 554 casas feitas de lata e madeira, existindo também construções em alvenaria de pedra ou betão 
com fracas condições habitacionais, resultado do crescimento urbano desordenado. O governo caboverdiano lançou propostas para a 
requalificação e reabilitação urbana na cidade do Mindelo a fim de resolver os problemas do abastecimento de água, da drenagem das 
águas residuais, eletricidade, telefones e acessibilidades, meio de transportes, deslocamento de pessoas e veículos, além do tratamento 
paisagístico e espaços públicos.
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ILHA CULTURAL DE CABO VERDE

 Presente no Oceano Atlântico, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, a cidade de Mindelo brota cultura e vivacidade, com a sua 
bela cidade histórica que possui um e o seu povo acolhedor e amável que lhe atribui o merecido título de cidade da Morabeza (cidade 
hospitaleira). Terra de Cesária Évora, de mornas, funaná e coladeras, do festival da Baía das Gatas, do Carnaval... , Ilha da Cultura de 
Cabo Verde, Mindelo possui um importante património cultural material e imaterial no seu território, na arquitetura, nas suas manifestações 
artísticas, culinárias e artesanais. Aprofundemos mais este tópido da Ilha de São Vicente como “Ilha da Cultura de Cabo Verde”.

Pontos históricos e turísticos importantes
 A cultura da cidade de Mindelo sofreu influências da época colonial portuguesa e britânica, visíveis nas ruas e na arquitetura, 
como o Palácio do Governador (atual palácio do povo que funciona como tribunal de Mindelo), a Câmara Municipal, o Fortim d’el-Rei (a 
construção mais antiga existente em Mindelo e que possui uma vista panorâmica  da a cidade e da baía), a Alfândega Velha (hoje Centro 
Nacional de Artesanato, único local instituído como guardião dos riquíssimos testemunhos da arte caboverdiana).
Um dos edifícios arquitetonicamente mais imponentes é o Liceu Velho (que neste momento pertence a Universidade de Cabo Verde) devido 
à sua origem colonial. Além deste, o Banco Nacional Ultramarino (BCA), o Orfeu e o Correio Nacional são outras edificações importantes. 
Na Avenida Marginal estão localizados pontos importantes como a Capitania (conhecida como a Réplica da Torre de Belém de Lisboa), 
junto à estátua do descobridor Diogo Afonso, próxima ao Mercado do Peixe. O antigo mercado municipal mantém-se ativo e atualmente, 
devido à sua arquitetura colonial, é um ponto turístico de destaque.
A religião católica em Cabo Verde está claramente presente na sociedade, expresso na existência de igrejas, sendo as de maior desta-
que a Igreja Paroquial e a Igreja Matriz.
Dois dos alojamentos de destaque em Mindelo são o Hotel Porto Grande e o Albergue na ribeirinha e dois dos locais culturais mais visi-
tados são a Casa Cesária Évora e o Centro Cultural além do Zero Point Gallery.
Tanto turistas como a população local usam com frequência as praias, como a Praia do Calhau, a Praia de Tupi, a Praia Grande (na baía 
da Laginha), onde, para além de banhos no mar, ocorrem desportos como pescaria, windsurf, natação, jogging, etc...
Existe também na ilha de São Vicente uma diversidade de locais de ecoturismo, como o Monte Verde (ponto mais alto da ilha) e o Monte 
Cara.

Comidas típicas
 A gastronomia caboverdiana está associada aos alimentos produzidos localmente como o milho, feijão, favas, batata, couve, etc… 
que acompanham pratos de carne, sendo a referência nacional a cachupa, confeccionada esta com vários tipos de carnes (frango, vaca, 
porco e enchidos). Este último prato é acompanhado também, por vezes, com ovos fritos ou peixe.
A diversidade de peixes e mariscos existentes nas ilhas é abundante, como por exemplo o atum, peixe-serra, espadarte, garoupa, esmo-
regal, moreia, percebes, búzios, polvo e lagosta. É comum à mesa ser servido a típica entrada de bafas de mariscos, bem como diversos 
caldos de peixe. Algumas das delícias caboverdianas são baseadas no leite e nas frutas nacionais, como papaia, manga, coco e azedi-
nha. Os pudins de queijo, café ou leite, são também referências importantes na cozinha caboverdiana. O queijo de leite de cabra, oriundo 
da Boavista, acompanhado de doce de papaia, ambos são consideradas delícias pelos turistas. 
Relativamente às bebidas caboverdianas, destaca-se uma poderosa bebida alcoólica feita à base da fermentação da cana-de-açúcar, 
conhecida como aguardente ou grogue. Outros exemplos são o pontche e os licores de frutos, que quando unidos com grogue formam-se 
sabores tropicais, o vinho frutado do Fogo (branco e tinto), o manecon, produzido nas encostas do vulcão, e o café cru da ilha do Fogo, 
sendo este considerado um dos melhores do mundo.
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Artes Plásticas
 As artes plásticas começaram a surgir em Cabo Verde após a independência em 1975, em que os trabalhos de pintura e escultura referem com 
mais frequência a conquista da independência com sensações de liberdade e de alegria evidenciados pelas escolhas das cores.

Artesanato
 No artesanato de Cabo Verde é refletido o  quotidiano da população, através dos materiais utilizados e dos temas representados. A cestaria em 
caniço, a tecelagem em algodão e a tapeçaria são áreas expressivas privilegiadas pelos artesãos locais. Também o barro vermelho, retratando o homem/
tipo cabo - verdiano, merece menção especial. Finalmente, os trabalhos com casca de coco, o batuk, a bijuteria com conchas e as bonecas de trapos são 
testemunho da criatividade dos artistas do arquipélago. O trabalho criativo dos artesãos populares de Cabo Verde tem sido merecidamente apoiado pelo 
Museu de Arte Tradicional, sediado em Mindelo, cuja função consiste em investigar, formar, produzir, comercializar e divulgar as diversas expressões do 
artesanato pupular.

Atividades lúdicas      
 A vida noturna em Mindelo é bastante agitada, repleta de música, dança e diversão. A Praça Nova ou Praça Almilcar Cabral, tem os bustos de 
Camões e de Sá Bandeira, um coreto de traços lusitanos e um quiosque, transmitindo-lhe um ar lusitâno. É um ponto de encontro para os mindelenses, seja 
por motivos festivos ou apenas para socializar.
Devido à sua proximidade com os bares, restaurantes (Café Mindelo, Café Lisboa - localizado na Praça Aulicelar -, Sodade, Archote, Ponto d’água, Pica-
-Pau, Chez Voutcha) e discotecas, onde se pode assistir e escutar a diversidade tanto da música como da dança caboverdiana, como a Morna (um dos mais 
famosos estilos musicais de Cabo Verde resultante da fusão do fado português, com a modinha do Brasil, mais o tango argentino e os cantares típicos de 
Angola), o Zouk (trata-se de um ritmo musical afro-caribenho, originário das Antilhas) e Funáná (também muito popular na Praia na ilha de Santiago). As 
principais personalidades da música da ilha são as cantoras Cesária Évora, conhecida como a “diva dos pés descalços”, Sara Tavares e Lura.
São vários os instrumentos que refletem a cultura deste povo, desde a Concha, Tchabeta (batidas sincronizadas, com as palmas das mãos, contra batuques 
presos entre os joelhos), o Berimbau, o Cimbo (violino de arco com uma corda), o Tambor, o Pandeiro, a Catreba, os Ferrinhos, a Rabeca, entre outros.

Carnaval e festividades 
 Em Cabo Verde várias ilhas festejam o Carnaval, destacando-se no entanto duas que apresentam uma maior festividade: a ilha de São Nicolau e 
a ilha de São Vicente, tendo já sido considerado o Carnaval nesta última como “o mais deslumbrante de África”. Acredita-se que a tradição desta festivi-
dade na ilha de São Vicente tenha as suas origens no século XII, fruto das influências do Entrudo português, que ao longo dos anos tem aumentado a sua 
conotação sensual. No entanto o Carnaval mindelense possui semelhanças com outras culturas e tradições, devido a influência que Porto Grande recebe, 
tendo evoluído ao longo dos anos.
Considerada a festa urbana mais importante do arquipélago, esta reúne a simpatia de todos os habitantes da ilha (independemente da sua classe social) 
e atraem os habitantes das ilhas vizinhas, turistas e emigrantes, sendo caracterizada por um desfile de carros alegóricos, marchas, música e dança - uma 
grande festa que apresenta vários elementos que são parte integrante da cultura e história da ilha.
O Carnaval de Mindelo tem uma duração de quatro dias. No sábado é um dia reservado para bailes realizados em locais variados; no domingo ocorre o 
desfile das crianças pelas ruas; na segunda-feira grupos semelhantes aos das escolas de samba brasileiras desfilam pelas ruas principais de Mindelo com 
seus foliões; e na terça-feira ocorre um grande desfile de blocos com estruturas próprias, sendo o momento mais alto do Carnaval. 
Além do Carnaval, em Mindelo ocorrem outras festividades, sendo as de maior destaque o Mindelo act, associação teatral em Mindelo que organiza todo 
ano o Festival do Teatro do Mindelo e o Festival de Música da Baía das Gatas,  realizado na praia de igual nome em São Vicente, durante o primeiro fim 
de semana de lua cheia do mês de agosto. Sendo um evento musical de referência internacional, todos os anos chegam músicos de todo o mundo para a 
festa, apesar da predominância de ritmos africanos. Além da música, no festival existem vários eventos náuticos desportivos bem como uma diversa pro-
gramação cultural.
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ANÁLISE URBANA - FLUXOS, CULTURA, HOTELARIA
POTENCIALIDADES E PROBLEMAS 

 Após a investigação e perceção dos vazios urbanos, fluxos populacionais e locais culturais, conse-
guiu-se apreender diversas informações relevantes do espaço a intervir, tal como entender as duas disintas 
malhas urbanas existentes (malha urbana ortogonal na zona mais antiga da cidade, resultante de influên-
cias europeias; malha urbana orgânica, resultante de processo de crescimento desordenado da cidade) e 
uma melhor percecção dos fluxos.
 No centro antigo da cidade, onde a malha viária é retangular e ortogonal estão concentrados a 
maioria dos equipamentos urbanos, como instituições culturais e públicas, bem como espaços verdes. Nessa 
mesma malha está localizada o Porto Grande que tem uma importante função económica para a cidade. 
Próximo ao Porto está localizado a maioria dos estacionamentos da região e o Fortim D’el Rei, o qual se 
situa numa área de acentuado declive e elevada altitude. É neste espaço que se localiza, no seu sopé, a 
Agencia Maritima Portuária, com a fachada principal dirigida à Baía do Porto Grande.
 Este espaço apresenta grandes Ppotencialidades para a requalificação proposta, pois a sua po-
sição geográfica é favorável, assim como a vista para a Baía, proporciona excelentes requisitios para um 
espaço hoteleiro. Tem também potencialidades a nível cultural, porque está situado dentro da malha urbana 
regular onde se concentra a maioria dos equipamentos urbanos e culturais: a zona central da cidade com 
os seus mútiplos locais de carácter cultural, o Fortim D’El Rei situado no cume do monte onde está a zona 
de intervenção, e o Porto Grande, assim como toda a Baía que envolve estes espaços. Por fim e igualmente 
importânte para o exito desta requalificação, será a conexão deste empreendimento com a rua da Margi-
nal, (uma das ruas de maior concentração populacional e tráfego), bem como uma das vias mais apelativas 
tanto a nivel pedonal como rodoviário. 
 Um ponto a ter em conta no desenvolvimento deste projeto, é a quantidade de hotéis, e guesthouses, 
já existentes em São Vicente com prejuizo devido à falta de turistas, (permanecem na ilha em media cerca  
de 1 dia e meio). Esta duração resulta da utilização desta ilha como escala para a ilha de Santo Antão 
(de ferry) e devido à enorme desorganização da cidade na exposição dos seus elementos culturais e como 
tal turísticos, tornando a visita à ilha rápida e por vezes vazia, promovendo no turista uma sensação de 
desilusão quando chega à considerada “Ilha Cultural de São Vicente” e não identifica a riqueza cultural da 
região.
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Cidade Cultural e Resiliente

Desenvolvimento Sustentável

Análise do Local de Intervenção

Conceito do Projeto: Hotel Cultural

2CONCEITO E RESILIÊNCIA



CIDADE CULTURAL

 Toda a cidade tem a sua vertente cultural a qual 
a caracteriza e distingue de uma outra. É importante que 
este vetor cultura seja identificado e entendido, pois é nele 
que se encontra as matérias e ferramentas que auxiliam 
o desenvolvimento de uma sociedade e da própria cida-
de, permitindo que atividades económicas, governamentais, 
ambientias, territoriais e sociais sejam direcionadas e foca-
das na direção adequadas.
 Esta perceção e dedicação ao vetor cultura permi-
te que a cidade use os seus recursos e competências para 
promover o seu crescimento, alcançando assim um desenvol-
vimento sustentável.
 Métodos para concretizar esta matéria é na inter-
venção sobre modelos de trasformação do território, asso-
ciado a países em desenvolvimento que ressalta a ausência 
de expectativas futuras.
 É reconhecido que pequenas intervenções localiza-
das em pontos têm um potencial mais elevado na transfor-
mação progressiva do território gerando células de disse-
minação cujo efeito indutor de contaminação resulta numa 
mais rápida concretização do processo. A  requalificação 
de espaços públicos são um exemplo destas pequenas inter-
venções, que conectadas com o vetor cultural, potencializam 
o desenvolvimento da cidade.

CIDADE RESILIENTE

 Cidade Resiliente é uma cidade que tem a capaci-
dade de absorver, recuperar e preparar-se para choques 
futuros,  promovendo o Desenvolvimento Sustentável, o bem-
-estar e o crescimento da mesma. Para que isto se consiga, é 
necessário resolver problemas económicas, territoriais, am-
bientais, sociais e governamentais.
 Estudos desenvolidos sobre esta matéria comprovam 
que este desenvolvimento só é conseguido apartir das pes-
soas, pois são estas que fazem com que a cidade “funcio-
ne”. 
 Proporcionar às pessoas estruturas que permitam 
novas experiências e trocas de saberes é potencializar o 
crescimento da sociedade e a sua capacidade de inovar e 
crescer, repercutindo-se na realidade da cidade e na capa-
cidade de receber pessoas com outras vivências
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 Face à sua abrangente diversidade cultural e à população enterne-
cedora de São Vicente, a cidade de Mindelo necessita mais que um hotel. 
Merece um espaço que seja comum a todos, que ofereça à população um 
local onde possam aprender, conhecer, criar e expõr o que eles são, um local 
onde se gere um orgulho maior, um objetivo comum de trabalharem no que 
são, dando-lhe as ferramentas necessárias pensadas para eles, de forma a 
que possam promover e contribuir para um futuro resiliente e sustentável, com 
identidade.
 Esta proposta de intervenção no Mindelo pretende ser concebida com 
objetivo de ser percursor de um desenvolvimento sustentado, para uma efeti-
va melhoria na qualidade urbana, sem descorar a realidade e os problemas 
associados, desde socioeconómicos, climáticos, territoriais, entre outros. Pre-
tendo aplicar criatividade, conectividade e promover qualidade urbana, na 
reorganização do local de intervenção, respondedo ao pedido no projeto, 
adaptando-o e contaminando a identidade da cidade e dos seus habitantes.
 Com este conceito penso poder estabelecer sinergias entre a quali-
dade hoteleira e a cultura local, potencializando desta forma o turismo que 
procura entender os hábitos e costumes da sociedade que o recebe
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EDIFÍCIO AGÊNCIA MARÍTIMA PORTUÁRIA

 Neste Projeto Final de Arquietura II, foi proposto a reabilitação do 
edifício da Agência Marítima Portuária, reformando-o em um hotel. Localiza-
do no sopé do monte do Fortim d’El Rei, este edificio direcionado a Sul con-
templa uma vista priviligiada para a Baía do Porto Grande, bem como para 
a zona histórica da cidade do Mindelo, com ligação direta à marginal que 
percorre a zona costeira, passando pelo Porto Grande, importante ponto de 
conexão para a ilha de Santo Antão, bem como de comércio.
 O edifício apresenta toda uma linguagem arquitetónica distinta dos 
edifícios existentes em Mindelo, com a sua rígida curvatura e a presença de 
pilotis que percorrem todo o edifício, que remete à Arquitetura formal do séc. 
XX influenciada pelos ensinamentos de Le Corbusier. Paralelo ao edifico de 5 
pisos (cobertura transitável inclusive), encontrava-se a antiga Polícia Marítima, 
de 2 pisos e com uma forma mais retangular, que se conecta com o primeiro 
edifício pelo piso térreo. Para além destes volumes, encontra-se outro junto à 
encosta, isolado, com a mesma linguagem do edifício da polícia, e ainda um 
outro completamente distinto, de telhado de duas águas em cerâmica que se 
encontra vazio e abandonado. Este lote, ocupado por estas volumetrias e com 
ligação direta à marginal, está rodeado pela encosta do monte do Fortim d’El 
Rei, estando de momento a ser construído, a Este do lote, um futuro hotel.
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A IDENTIDADE DO EDIFÍCIO

 Ole Sheeren ANO diz que na arquitetura a forma 
não devia só de ser funcional, mas como também devia de 
contar uma história: “great architecture should tell a story”.
 Ele afirmava que o espaço devia de expôr as histó-
rias das pessoas que lá vive/viveram, trabalham/trabalha-
ram, as suas experiências, e dar isso aos visitantes, aos que 
passam e o vêem. 
 O Edifício da Agência Marítima Portuária tem a sua 
história, datado dos anos 20 e com o objetivo de servir um 
propósito, a sua forma foi desenhada para essa função, e 
ela demonstra a sua própria história.
  Na reabilitação, o arquiteto investiga esta história, 
a sua estrutura, a sua forma, com  o objetivo de respeitar o 
património e melhor o adaptar à nova função.
 Respeitar o património, a cultura, integrando princí-
pios de resiliência e sustentabilidade, são chaves importan-
tes não só para permitir que o edifício se prolongue e se 
desenvolva pelo futuro, como induz um melhor desenvolvi-
mento à cidade. São estes alguns dos elementos que se teve 
em conta no desenvolvimento do projeto.
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MEMÓRIA DESCRITIVA - CONCEITO DO PROJETO: “HOTEL CULTURAL”

 Refere-se a presente memória descritiva ao projeto de arquitetura da reabilitação e alteração do edificado existente em Mindelo, Cabo Verde, 
num lote de aproximadamente 400 m2 localizado ao longo da Avenida Marginal, no sopé do monte do Fortim D’El Rei e resguardado pela sua encosta, 
como uma vista a Sul para a Baía do Porto Grande e para a Cidade de Mindelo, denominado de Agência Portuária Marítima (AMP) e também a Polícia, 
onde atualmente ambos deixaram de exercer a sua função, estando neste preciso momento inutilizados. 
 O edificado existe desde os anos 20 do século passado, sendo composto por um edifício de 5 pisos com uma rígida curvatura e a presença de pilotis 
que percorrem todo o edificado, estando conectado pelo piso térreo à Polícia, um edifício regular de dois pisos. Outro edifício localizado junto à encosta do 
monte do Fortim D’El Rei, paralelo à polícia, apresenta ser aparentemente um anexo ao edificado principal. Também se encontra no lote um armazém de 
um piso de duas águas que remete aparentemente ao séc. XIX. Estas edificações devido às usas características peliculares que lhe atribuem a identificação 
de património, deve ser protegida e respeitada, tendo isso que se ter em conta durante o desenvolvimento da proposta.
 Foi proposto a adaptação do edificado existente para um equipamento Hoteleiro de 4 estrelas que respondesse a determinados requisitos de 
acordo com a legislação. Tendo em conta a distinta linguagem entre os diferentes edificados, e à sua envolvente rochosa com uma vista exposta para a 
baía, desenvolveu-se uma proposta que interligue todos os elementos edificados, numa arquitetura linear e “silenciosa” que unifique os elementos que se 
encontram dispersos e sem organização. Atendendo que São Vicente é considerada a “Ilha Cultural de Cabo Verde” (apresentando, no entanto, uma defi-
ciente projeção da sua cultura tanto para turistas como para a população) e possui uma vasta rede de equipamentos hoteleiros de diferentes categorias, 
apostou-se no conceito de “Hotel Cultural” para responder não só à necessidade que a cidade Mindelense tem de possuir uma plataforma cultural que 
corresponda ao que se precisa, mas também para distinguir da concorrência hoteleira local.
 Esta nova adaptação para um “Hotel Cultural” passará por uma reabilitação ao edificado existente, mantendo a sua linguagem arquitetónica, alte-
rando unicamente os espaços interiores de maneira a responder às necessidades do projeto. O maior edifício, correspondente à AMP, terá o novo programa 
de hotel, com receção, quartos, lounges, ginásio, piscina, bar, e zona destinadas ao staff e maquinarias, tendo na cobertura um palco para a realização 
privada de espetáculos. A Polícia será adaptada para um Restaurante do hotel de acesso ao público, estando exposta a gastronomia e a sua produção aos 
visitantes. O armazém tornar-se-á um espaço multiusos, em que pode servir de um espaço de produção criativo (Atelier) de acesso público, onde qualquer 
interessado pode usufruir do espaço para a produção da sua própria arte. Também pode ser utilizado como auditório, para a realização de espetáculos, 
etc… O novo edificado será um elemento linear de três pisos que liga todos estes novos programas e que se une e enquadra na envolvente montanhosa, 
denominado de Complexo Cultural, que terá vários espaços expositivos, uma biblioteca, e um anfiteatro. Tanto o hotel como restaurante têm acesso direto 
ao complexo, podendo assim os hóspedes usufruir do espaço, bem como os visitantes do complexo podem usufruir do restaurante. A materialidade do novo 
elemento edificatório será à base de betão armado e vidro, aproximando-se da linguagem arquitetónica do edifício da AMP, através da utilização de 
pilares, transmitindo uma leveza à proposta devido à sua transparência e aos pilares.  Toda a nova proposta tem acessibilidade a pessoas com mobilidade 
condicionada.
 Com este proposta, responde-se ao objetivo de readaptação do edificado existente para um equipamento hoteleiro, conseguindo diferência-lo dos 
existentes na cidade, bem como na aposta na vertente cultural, elemento bastante importante neste projeto, pois trará um novo conceito de turismo para a 
cidade e para a população, promovendo o Desenvolvimento Sustentável da cidade  e auxiliando assim no percurso de alcançar uma Cidade Resiliente.
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3EVOLUÇÃO DA PROPOSTA



APROXIMAÇÃO DE ESCALA (SWOT)

 Após análise do espaço urbano, para iniciar o processo de desenvol-
vimento da ideia foi necessário contextualizar o projeto nos multiplos vetores 
que direta ou indiretamente podem condicionar o resultado esperado, como 
o geoclima, caracteristicas socioeconómicas e culturais, resilência e sustentabi-
lidade do projeto  
 Aproximando a escala para o lote de intervenção, apercebemo-nos 
da existência de residências e equipamentos hoteleiros próximos (em cotas 
mais elevadas e ainda o novo hotel que está em fase de construção no lado 
Este do lote), havendo portanto um confronto de zonamento devido à concor-
rência e zonas de caracter mais privado (residências)
 O lote está, como já foi referido, envolvido pela encosta do Monte do 
Fortim D’El Rei. Isto signfica que a única fachada “livre”  é a Sul, direcionada 
para a baía, o que implica que haja uma hierarquização do programa a ser 
aplicado no projeto segundo a necessidade ou não de luz natural, ventilação 
natural, etc... Outra questão é compatibilizar o projeto com as vias pedonais 
e rodoviárias, bem como os acessos ao já edificado. O lote não tem uma se-
paração à via de comunicação, (havendo, por isso, um obstaculo entre o lote e 
a margem da baía),   e apresenta uma ligação direta com uma das vias mais 
importantes de Mindelo, bem como a sua proximidade ao Porto e ao centro 
da cidade.
 Este lote foi muito provavelmente criado artificialmente a partir da 
escavação na rocha, tendo por isso ficado exposto. A erosão subsequente foi 
compensada com vários muros de suporte, que condicionam o espaço a nível 
paisagistico.
 Para além destes inconvenientes, o lote apresenta ainda diferentes 
cotas não só a nível do terreno, mas também no interior dos edifícios (o piso 1 

da Polícia (Restaurante) não coincide com a cota do piso 1 da AMP (Hotel).
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MATERIALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO 
DO CONCEITO

 Após uma análise adicional mais aproximada da 
zona de implantação, inciou-se as primeiras abordagens 
concetuais, que gerou todo um processo evolutivo.
 A proposta sofreu diversas alterações ao longo do 
processo de materialização do conceito, alterando, adi-
cionado e removendo programa, aumentando, diminuindo, 
acrescentando e/ou eliminando volumetrias com o objetivo 
de alcançar a proposta final
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CONCEÇÃO DA PROPOSTA FINAL

 Após todo um longo processo evolutivo, conseguiu-se alcançar uma 
volumetria final, que segue o conceito de “uma linha” que simboliza nada mais 
que um gesto envolvente, que une os edificios distintos, seguindo o desenho da 
encosta na envolvente.
 A partir da volumetria, produziu-se uma organização esquemática do 
programa nas diversas áreas disponíveis, tal como está expresso na axono-
metria.
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ACESSIBILIDADE AO LOCAL

 Para que toda a intervenção se justifique, é necessário garantir que há 
ganhos futuros na utilização do espaço. É necessário por isso, repensar numa 
escala urbanística mais ampliada, e compatibilizar os percursos de acesso 
para o novo espaço, porque será muito mais frequentado do que era com a 
sua última função.
 Os novos acessos têm que ter em conta dois elementos distitntos de 
utentes: o rodoviário e o pedonal. *
 - No rodoviário estão inseridos os hóspedes no hotel que tenham via-
tura, os hóspedes sem viatura mas que utilizem um transporte como o táxi ou 
o transporte privado do hotel, os trabalhadores do hotel, e as viaturas de 
transporte de mercadorias. Para se responder aos utentes e aos trabalhado-
res que possuam viatura, decidiu-se projetar na estrada estacionamentos em 
paralelo ao longo do passeio, disponibilizando a zona frontal ao hotel para 
o transfer de passajeiros que utilizem o taxi ou o transporte privado do hotel. 
As descargas e cargas de mercadorias foram separadas em três categorias: 
a do restaurante (unicamente para transportes de alimentos e que têm acesso 
direto para a despensa do mesmo), a do hotel (unicamente para trasnportes 
de mercadorias relacionadas com a gerência do hotel e com os seus utentes) 
e a do complexo cultural (unicamente para o transporte de materiais para 
eventos culturais no atelier / auditório, e na biblioteca).
 - No pedonal foi redesenhada a estrada, gerando uma passadeira 
elevada com um material diferente ao da via rodoviaria, fazendo com que os 
condutores abrandem ao alcançar aquela zona que é distinta das vias onde 
eles normalmente circulam, tornando a zona mais segura e gerando uma con-
tinuada pedonal do lote até ao percurso junto à baía, projetando o edificio 
para além dos seus limites.
 Os acessos pedonais no interior do lote têm uma característica impor-
tante de realçar: há sempre mais que uma entrada/saída exterior, com exce-
ção do restaurante que possui só uma entrada/saída exterior, mas tem duas 
entradas/saídas interiores, uma estrita para o hotel e outra para o complexo 
cultural.
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O NOVO PROGRAMA

HOTEL CULTURAL
 O edifício da Agência Marítima Portuária dará lugar ao Hotel Cultu-
ral, com a existência de 24 quartos, com um bar na cobertura e um pequeno 
palco na zona da esplanada. 

RESTAURANTE
 O edifício da Polícia Judiciária dará lugar ao resturante público, que 
terá contacto interior direto com o complexo cultural e o hotel.

COMPLEXO CULTURAL
 A nova edificação que surge na resposta aos elementos presentes na 
envolvente e ao programa delienado, será o novo complexo cultural, interli-
gado com os outros edificios previamente edificados.

ATELIER/ AUDITÓRIO
 O armazém dará lugar ao novo Atelier de uso público, (com possibili-
dade de se transformar em auditório).
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VIVÊNCIAS NO NOVO ESPAÇO

HOTEL 
 A entrada do Hotel encontra-se no piso térreo, onde se encontra um foyer com o balcão da receção, 
uma zona de depósito de bagagens diretamente acessível, várias zonas de estar, pontos de informações, 
agencias ou outras empresas que possam expôr-se para os visitantes, e dois nucleos de acessos distintos ver-
ticais. O staff dispõe de uma entrada distinta, com acesso aos seus vestiários, lavandaria, sala de reuniões, 
armazém (com contacto direto com a zona de entrada de mercadorias), sala de máquinas, elevadores de 
serviço, e entradas para a zona de receção, do restaurante e do complexo cultural.
 No primeiro piso encontram-se 7 quartos e 1 suite e uma zona de arrumos destinada ao staff, uma 
zona de balnearios que estabelece contacto com o ginásio/spa do hotel (de acesso restrito aos clientes do 
hotel), uma pisicna interior, uma sala de máquinas, uma sauna, e uma sala de massagens. Neste piso encon-
tra-se ainda um acesso ao exterior na zona mais a Este, que leva a um pátio resguardado e a um acesso 
direto ao interior do restaurante e ao complexo cultural. 
 No segundo piso encontram-se 6 quartos e 2 suites e uma zona de arrumos destianda ao staff. Neste 
piso é possível os hóspedes acederem ao terraço do complexo cultural.
 No terceiro piso encontram-se 6 quartos e 2 suites e uma zona de arrumos destianda ao staff.
 No quarto piso encontra-se um bar (com a zona de copa interligada com a área do staff e ao aces-
so vertical de serviços), e uma esplanada que dispõe de um palco para espetáculos com uma sala anexa.
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VIVÊNCIAS NO NOVO ESPAÇO

  

RESTAURANTE
 A entrada para o restaurante está direcionada para a estrada, promovendo-lhe visibilidade aos 
transeunteres. O cliente é recebido numa sala que estabelece contacto visual com a cozinha do restaurante, 
para além do acesso ao piso superior onde se situa a zona de restauração. A cozinha do restaurante, ape-
trechada com todos os elementos essenciais numa cozinha industrial, dispõe de uma despensa com ligação 
direta  à zona de entrada de mercadorias, e tem acesso ao piso superior onde a comida será servida aos 
clientes. A cozinha tem contacto direto com o corredor de distribuição do staff do hotel, permitindo que os 
trabalhadores da cozinha tenham acesso aos vestários e à sua zona de trabalho sem terem que sair do 
edifício.
 No piso superior a zona nobre é o restaurante com as fachadas Norte, Oeste e Sul envidraçadas, 
permitindo uma vista desimpedida para a baía e para o complexo cultural. Tem também uma sala transver-
sal de acesso à zona de restauração, envidraçada com vista para a baía, que estabelece contacto direto 
com o hotel e o complexo cultural. Nesta área existe instalações sanitárias de apoio ao complexo cultural e 
ao restaurante.
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VIVÊNCIAS NO NOVO ESPAÇO 

COMPLEXO CULTURAL
 A entrada para o Complexo Cultural é no piso térreo, na zona Este do edificio, por uma sala de 
receção de clientes com ligação direta à biblioteca. Tem acoplado uma sala restrita para os trabalhadores 
(de contacto direto com o corredor de distribuição do staff do hotel e acesso ao armazém). 
A bliblioteca é composta por 3 pisos e dispõe em todos de uma zona com estantes, uma zona de trabalho 
com vista direta para um pequeno claustro, uma instalação sanitária mista, uma pequena zona de cópias 
ou para outras atividades como espaço infantil por exemplo, e acessos verticais para os pisos superiores.
 No piso zero a biblioteca dispõe de uma sala escura de dupla utilização – cinemateca ou sala de 
reuniões. Este piso ainda dispõe de uma zona extensa destianda a exposições, com acesso a um anfiteatro 
exterior resguardado, e com os acessos verticais para os pisos superiores.
 O primeiro piso é complementado com uma zona de exposições e a biblioteca tem acesso direto ao 
restaurante, e a um acesso exterior para um pátio resguardado, onde no percurso existe um café.
 No segundo piso, encontra-se um terraço/mirador (que poderá ser adaptado a outras atividades)., 
e uma sala ampla de exposições. Este piso tem acesso direto restrito com o interior do hotel.
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VIVÊNCIAS NO NOVO ESPAÇO 

ATELIER / AUDITÓRIO
 Existem duas entradas paralelas para o Atelier - uma direcionada para a praça que confina a en-
trada do restaurante e do complexo cultural; a outra mais resguardada, com contacto direto com o declive 
rochoso da envolvente, onde se faz as cargas e descargas de mercadorias para o Atelier e Complexo Cul-
tural. No interior do Atelier existe uma área espaçosa de um elevado pé direito, onde é possível trabalhar 
em distintas áreas culturais, como também ser adaptada para uma zona de audiório. Existem instalações 
sanitárias disponíveis para este espaço. A fachada Norte tem três envidraçados que permitem um contac-
to visual direto entre exterior/complexo cultural e atelier. Mais a Sul encontra-se uma zona de anexo ao 
espaço de Atelier de pé direto mais reduzido (de apoio aos trabalhadores), com um pequeno acesso à 
zona superior deste espaço, permitindo ter uma vista ampla para todo o atelier, servindo de auxilio para 
implementarem elementos de projeção, palco, som, etc. Também está dísponivel uma zona mais reservada 
para arrumos.
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MATERIALIDADE E MÉTODO CONSTRUTIVO

HOTEL E RESTAURANTE
 Como já referido, a Agência Marítima Portuária e a Polícia Judiciária passam por um processo de 
readaptação, em que os edifícios terão uma nova função: Hotel e Restaurante, respetivamente. 
 Tentou-se preservar ao máximo elementos edificatórios, como escadas, zonas de circulação (corre-
dor curvo) coberturas e fachadas, obedecendo e reforçando toda a sua estrutura durante o planeamento 
dos espaços, reajustando-os às necessidades, sem comprometer a identidade do edifício.
 Os pavimentos interiores foram revestidos por pavimento flutuante, evitando assim danificar o exis-
tente e diminuir os custos da obra. Juntamente com o pavimento flutuante foi inserido uma tela de cortiça 
para auxiliar no isolamento acústico e na diminuição de propagação de ondas vibratórias pelas lajes.
 As paredes que foram implementadas são de tijolo duplo, com isolamento térmico e acústico no seu 
interior, juntamente com a caixa de ar.
 As paredes que foram mantidas levaram uma camada de isolamento acústico e outra de tijolo de 
forma a melhorar as condições do espaço.
 O pavimento da cobertura transitável foi revestido por um mosaico, aplicando sobre uma arga-
massa a qual reveste por sua vez uma tela de impermeabilização de forma a evitar absorções de água 
do exterior para o interior.
 O pavimento da cobertura intransitável foi revestido por argamassa seguida por telas de imper-
mebilização e de isolamento térmico, melhorando o conforto nas zonas de vivência inferiores e evitando 
infiltrações.
 No pátio a Norte do edifício foi-lhe aplicado uma laje ajardinada intensiva, de forma a conseguir 
ser plantado árvores de uma altura considerável. A laje ajardinada possui, abaixo do solo fértil, telas de 
drenagem e telas antiraízes, evitando as inundações e a destruição da laje pelas raízes da vegetação. De 
suida existe uma zona de drenagem, onde a água é drenada de forma a não prejudicar a laje, seguida 
por uma tela de impermebailização, para evitar que água se inflitre pela laje que se econtra imediata-
mente a seguir.
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MATERIALIDADE E MÉTODO CONSTRUTIVO

COMPLEXO CULTURAL E ATELIER
 O Armazém, tal como os outros edificados, passa por um processo de reabilitação, em que, devido 
ao estado de degradação a que se encontra, necessita de uma substituição total das telhas e dos vãos, 
mantendo sempre a sua forma, de forma a não violar a sua identidade. 
 O Complexo Cultural é constituído por duas lajes transitávies e uma de cobertura de betão arma-
do, denominadas de lajes fungiformes aligeiriadas. Estas lajes permitem a ocorrência de extensos vãos li-
vres, o que neste caso é indicado para melhor utilização dos espaços de exposição e biblioteca. Isto acon-
tece devido à união da capacidade de resistência de compressão do betão com a resitência à tração do 
aço, juntamente com pilares estrategicamente posicionados na estutura e todo o suporte obtido pelo apoio 
ao novo muro de suporte projetado na encosta a Norte dos edificados. Para além do betão armado, será 
aplicado janelas de vidro fixo com folha batente, permitindo uma renovação do ar interior, através dos 
movimentos dos fluxos de ar frio (desce) e de ar quente (sobe) resultanto assim numa sstentável ventilação 
dos espaços, devido à posição paralela dos vãos. Só na biblioteca é que terá que ser aplicado equipa-
mentos de ventilação pois não apresenta este duplo posicionamento de vãos como no restante do novo 
edificado. Para melhorar a sustentabilidade do edifício, os vãos estão protegidos pela plataforma supe-
rior, de forma a impedir grandes encadeamentos solares seja de forma a não sobreaquecer os espaços 
interiores.
 Devido à grande escala deste elemento, o método de construção terá que optar por uma solução 
de betonada in situ. Toda a estrutura terá que ser fragmentada em peças que serão conectadas entre 
elas quando aplicadas no local.
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QUARTO DUPLO ATELIER

 Os Quartos Duplos Atelier são quartos que permitem não só realizar o seu normal pressuposto: 
espaço de habitar temporário do hóspedes para dormir, etc. como também disponibilizando ao hóspede 
a possibilidade de utilizar o espaço para trabalhar nas atividades que pretende, como pintura, escultura, 
escrita, etc. através da subida da cama elevatória, gerando um espaço de trabalho onde outrora estava 
a cama. Este programa segue o conceito de Hotel Cultural do projeto, um Hotel que para além da sua ati-
vidade comum enquanto equipamento de hotelaria, dispõe de um conjunto de espaços e vivências ligadas 
à cultura da ilha de São Vicente, gerando toda uam experiência única e distinta para o visitante.
 Existem cerca de 19 quartos duplos atelier no hotel.
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AMPLIAÇÃO DOS QUARTOS DUPLOS

 De forma a poder receber hóspedes que venham com maior número de pessoas, o hotel dispo-
nibiliza quartos que permite que dois quartos duplos comuniquem e, como tal, se ampliem. Isto ocorre 
devido à existência de planos de MDF que se podem deslizar, permitindo assim a comunicação entre os 
dois quartos. Estes planos de MDF possuem isolamento acústico, permitindo que ambas as divisões estejam 
isoladas e que não sejam incomodadas uma pela a outra.
 Dos 19 quartos duplos, só 12 é que permite que haja esta ampliação.



SUITES ATELIER

 Para além dos quartos duplos, existem também suites atelier, isto é, quartos de maior porte onde espaço de dormir e espaço de atelier estão individualizados (ao contrário dos quartos duplos).
 A Suite Atelier de Vãos a Sul, tal como o seu nome indica, possui uma grande extensão de vãos unicamente direcionados a Sul. Também na zona de banho existe vão que permite visibilidade para o exte-
rior bem como a entrada de luz natural (e ventilação natural).
 A Suite Atelier de Vãos a Norte, tal como o seu nome indica, possui uma grande extensão tanto vãos direcionados a Sul, como direcionados a Norte. A zona de dormir, encontra-se junto aos vãos a Sul, 
enquanto que a zona do Atelier encontra-se junto aos vãos Norte. Esta decisão deve-se ao aumento do conforto do hóspede que utiliza o seu atelier sem que a luz incadescente do Sul lhe prejudique o trabalho, 
disponibilizando a luz de sul na zona de dormir de forma a que o acordar e o adormecer seja acompanhado pelo deslocamento da luz natural. Também na zona de banho existe vão que permite visibilidade 
para o exterior bem como a entrada de luz natural (e ventilação natural).
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MATERIALIDADE E MÉTODO CONSTRUTIVO

 Todos os quartos dispõe dos elementos mínimos regulamentares: uma cama de casal (sendo as das suites de tamanho king) de um armário, de uma secretária com duas poltronas e instalação sanitária.
 O pavimento é revestido por pavimento flutuante, tal como foi referido anteriormente, a simular uma madeira clara. O pavimento da instalação sanitária é de microcimento bem como o revestimento das 
paredes, existindo um lavatório, sanita e chuveiro (nas suites cada um destes elementos é individualizado, ou seja, tem o seu prórprio espaço, estando todos conectados).
 O revestimento das paredes do quarto é de reboco de um branco sujo (não é de branco imaculado para não haver encadeamentos de luz no espaço) estando sempre uma das paredes revestida com um 
papel de parede com uma paisagem de Cabo Verde. Assim permite que o hóspede seja abraçado por paisgens naturais do país onde se encontra, tendo uma “segunda janela” na sua habitação.
 Os elementos de mobiliário como estantes, armário e cama, são revestidos de uma laminado a simular uma madeira clara. A opção de usar materiais simuladores dos materiais originais parte do princípio 
que São Vicente não é uma ilha com grandes recursos (seja de materiais como finaceiros) sendo necessário optar por outras vias, como a utilização deste materiais mais baratos e que se obtém um resultado igual-
mente desejável. 
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REFLEXÃO FINAL

 Através deste projeto, foi possível desenvolver e tra-
balhar nesta última etapa deste curso, diversos elementos 
dentro de um projeto de arquitetura, aplicando matérias le-
cioandas nas cadeiras de projeto, como em todas as outras 
no decorrer do curso.
 Foi possível desenvolver-se um Hotel diferente para 
os mindelenses, um Hotel que reflita a identidade deste 
povo cheio de morabeza, que merece oportunidades para 
evoluir enquanto cidade, enquanto pessoas. Consegue-se 
assim auxiliar no desenvolvimento sustentável da região, no 
aumento de sensibilidade perante o património, e no per-
curso em direção à resiliência, mostrando que é apostando-
-se no que se é, na diferença, que se evolui.
 Através de uma pesquisa e análise sobre a maté-
ria, foi possível contextualizar e materializar os conceitos 
de forma a produzir um projeto que ajude no desenvolvi-
mento presente e futuro da cidade, revitaliza-se toda uma 
área que já merecia uma atenção devida, devolvendo-lhe 
elementos, e atribuindo-lhe novos, aplicando o conceito já 
existente de “Cidade Cultural”, com a capacidade de po-
tencializar o desenvolvimento da sociedade, ajudando-a 
esta sociedade a voar.
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