
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	rí-
gida	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	edifica-
dos,	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 en-
tanto,	uma	deficiente	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,	alterando	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 gastrono-
mia 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	ho-
teleiro, 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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HOTEL 
 A entrada do Hotel encontra-se no piso térreo, tanto para os hóspedes, onde se encontra um foyer com o balcão da re-
ceção que possui uma zona de depósito de bagagens diretamente acessível, de várias zonas de estar, uam zona disponibilizada 
para um ponto de informações, agencias ou outras empresas que possam expôr-se para os visitantes, e dois nucleos de acessos 
distintos vesticais. O staff dispõe de uma entrada distinta, onde entraraão em toda uma zoan restrita com os seus vestiários, la-
vandaria, sala de reuniões, armazém (o qual tem contacto direto com a zona de entrada de mercadorias), sala de máquinas, 
elevadores de serviço, e entradas diretas para a zona de receção, o restaurante e o complexo cultural.
 No primeiro piso encontram-se x quartos e x suites e uma zona de arrumos destinada ao staff, com um acesso restrito aos 
utentes do hotel de uma zona de balnearios que estabelece contacto com o ginásio/spa do hotel, com uma pisicna interior, uma 
sala de máquinas, uma sauna, e uma sala de massagens. Neste piso encontra-se ainda um outro acesso ao exterior na zona mais 
a Este, que leva a um pátio mais resguardado e ainda um acesso direto ao interior do restaurante e ao compelxo cultural. 
 No segundo piso encontram-se x quartos e x 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 x quartos e x suites e uma zona de arrumos destianda ao staff.
 No quarto piso encontra-se um bar juntamente com a sua zona de copa interligada com a área do staff e ao acesso ver-
tical de serviços e uma esplanada que dispõe de um palco para espetáculos e uma sala de anexo ao  mesmo.
  

RESTAURANTE
 A entrada para o restaurante está direcionada para a estrada, atribuindo-lhe visibilidade a qualquer pessoa que por lá 
passe. Ao se entrar, é se deparado com uma sala inicial que estabelece um contacto visual com a cozinha do restaurante, para 
além do acesso ao piso superior onde se situa a zona de comer. A cozinha do restaurante, disposta com todos os elementos es-
senciais nuam cozinha industrial, dispõe de uma despensa com contacto direto  à zona de entrada de mercadorias, de uma arca 
frigorifica, e do 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 existe toda uma zona de comer com as fachadas Norte, Oeste e Sul envidraçadas, permitindo uma vista 
desimpedida para a baía e para o complexo cultural. dentro da zona de restauração, existe uma área de receção da comida 
do piso inferior. Existe uma sala transversal de acesso à zona de restauração, com um envidraçado com vista para a baía, que 
estabelece contacto direto entre hotel e compelxo cultural ao restaurante. Nesta área existe instalações sanitárias para uso do 
complexo cultural como também para o restaurante.
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QUARTOS DUPLOS ATELIER
 Os Quartos Duplos Atelier são quartos que permitem não só realizar o seu normal pressuposto: espaço de habitar tem-
porário 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 atividade 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.
 De forma a poder receber hóspedes que venham com maior número de pessoas, o hotel disponibiliza 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, permi-
tindo 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 direciona-
dos a Sul. Também na zona de banho existe vão que permite visibilidade para o exterior 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 jun-
to aos vãos Norte. Esta decisão deve-se ao aumento do conforto do hóspede que utiliza o seu atelier sem que a luz incadescen-
te 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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COMPLEXO CULTURAL
 A entrada para o Complexo Cultural estabelece-se no piso térreo, em que mais a Este encontra-se uma zona de receção, 
com uma sala restrita para os trabalhadores que tem contacto direto com o corredor de distribuição da zona do staff do hotel, 
acesso ao armazém e o acesso para a bliblioteca, a qual dispõe de uma sala escura para uma possível cineteca, ou que pode 
ser utilizada como sala de reuniões. A bliblioteca dispõe, em todos os pisos, uma zona de estantes, uma zona de trabalho com 
vista direta para um pequeno claustro, uma instalação sanitária mista, uma pequena zona de cópias ou para outra atividades 
como espaço infantil por exemplo, e acessos verticais para os pisos superiores. Neste piso ainda se dispõe de uma zona extensa 
destianda a exposições, com acesso a um anfiteatro exterior resguardado, e com os acessos verticais para os pisos superiores.
 No primeiro piso, encontra-se igualmente uma zona de exposições e a biblioteca, com um acesso direto ao restaurante, e 
um outro acesso exterior para um pátio resguardado, onde no percurso existe um café interior.
 No segundo piso, encontra-se um terraço/mirador que também poderá ser destinado para exposições ou outras ativida-
des. Também se encontra o último piso de biblioteca, bem como de uma sala ampla de exposições. Este piso tem acesso direto 
restrito com o interior do hotel.

ATELIER / AUDITÓRIO
 Existem duas entradas paralelas para o Atelier uma direcionada para a praça envolvida pelo restaurante e pela entrada 
ao complexo cultural, e outra mais confinada com contacto direto com o declive rochoso da envolvente e onde se estabelece car-
gas e descargas de mercadorias não só para o Atelier, como também par ao Complexo Cultural. No interior do Atelier dispõe-se 
uma área espaçosa de um elevado pé direito onde se é possível trabalhar em distintas áreas como também pode albergar uma 
zona de audiório. Existem instalações sanitárias disponíveis para este espaço. Na fachada Norte existem três envidraçados que 
permitem um contacto visual direto entre exterior/complexo cultural e atelier. Mais a Sul encontra-se uma zona de anexo ao espa-
ço de Atelier de pé direto mais reduzido onde os trablahdores podem usufruir para deixar os seus pertences, materiais, etc..., com 
um pequeno acesso à zona superior deste espaço, permitindo ter uma vista ampla para todo o atelier, e que serve de auxilio às 
atividades destiandas enquanto audiório, para implementarem elementos de projeção, como placo, etc... Também está dísponivel 
uma zona mais reservada ainda para arrumso destinados à função de audiório.
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