
Resumo Alargado 
“Experience São Vicente” 
 
 
O presente trabalho teve como principal objetivo um projeto de hotelaria inserido em São 
Vicente, Cabo Verde. Assim, surge o “Experience São Vicente”. Uma proposta de hotel que 
promete não só requalificar um ponto de importância da Baia do Mindelo, como também 
proporcionar novas valências, funções e qualidades ao local de intervenção e por sua vez à 
cidade e a sua população. Mais concretamente a intervenção irá requalificar o antigo edifício do 
comando naval e policia local bem como o antigo armazém lá existente e as áreas a estes 
circundantes. 
 
O hotel foi concebido para responder aos mais diversos desafios. Assim, o Experience São Vicente 
promete criar novos postos de trabalho para a cidade do Mindelo, promete também ser um núcleo 
de desenvolvimento económico e social, promovendo um empreendedorismo fortemente 
relacionado com a própria cultura cabo Verdiana. E por último, o projeto propõem criar serviços 
que permitam uma melhoria substancial da qualidade de vida na cidade e a promoção direta do 
contacto entre os hóspedes e os habitantes locais. Todos estes inputs e outputs desenvolvidos têm 
dois objetivos básicos: levar Cabo Verde ao Mundo e trazer o Mundo até Cabo Verde através de 
um único projeto de Arquitetura.   
 
Numa primeira fase, após visita ao local para experienciar em primeira mão a cultura, as vivências 
e o modo como os habitantes usam a cidade, foram criados vários elementos, são eles: a 
elaboração de uma análise e respetiva caracterização do local de intervenção e a análise e 
caracterização da cidade do Mindelo. Os estudos mencionados permitiram observar e retratar 
temas importantes para a aceitação, desenvolvimento e implantação do projeto em questão. 
Ainda nesta fase será exposto um enquadramento geral da cidade do Mindelo, e mais ao pormenor 
toda a história e desenvolvimento da baia de São Vicente. Para complementar, será apresentada 
uma caracterização da situação hotelaria atual da ilha bem como a caracterização de todos os 
elementos existentes no local de intervenção e que iram fazer parte do hotel e que serão alvos da 
respetiva intervenção e requalificação. 
 
Numa segunda fase, fase esta mais dedicada ao projeto em si, foram expostas de maneira 
justificada, clara e concisa as estratégias desenvolvidas e as opções tomadas para o 
desenvolvimento e concretização da obra. Estas estratégias foram fundamentadas com base em 
toda a caracterização falada no parágrafo anterior. Ou seja, as estratégias desenvolvidas para 
chegar ao projeto final foram baseadas na caracterização daquele que é o espaço existente, a 
cultura, os habitantes e a própria economia local. Esta segunda fase encontra-se dividida em duas 
partes, a primeira que se concentra no conceito e evolução do projeto propriamente dito e uma 
segunda que vai expor esse mesmo projeto no seu geral (visualização dos corpos/edifícios do 
projeto) e alguns elementos particulares (respetivos cortes e detalhes construtivos) 
 
Relativamente ainda à primeira parte, ao conceito e desenvolvimento, a proposta vai procurar 
responder ao tema do hotel: “Experience São Vicente”. Assim sendo, como o próprio nome indica, 
a intervenção aqui documentada tem como elemento fundamental a sua conexão com o fator 
Cultura, com o experienciar São Vicente no seu todo. Para explorar este fator, a proposta surge 
aliada a diversas componentes muito fortes da cultura e da vivência Cabo Verdiana, mas não só. 
O Hotel surge como parte integrante da cidade e a cidade como parte do hotel, e este é 
verdadeiramente o conceito principal do protejo.  
O hotel surge na cidade como forma de promoção do desenvolvimento local, do desenvolvimento 
da economia e vem ainda introduzir serviços à população e em troca a cidade, e os seus habitantes, 
proporcionaram as vivências, a cultura e a atmosfera típica Cabo Verdiana. Todo este conceito 
pretende promover uma experiencia turística única e exclusiva da cidade do Mindelo, criando 
assim uma certa relação simbiótica entre o hotel, a cidade e sua população. 



O Projeto parte do princípio de que a imagem da baía do Mindelo é para conservar, alterando o 
mínimo possível da configuração do local, permitindo assim a compreensão da sua evolução ao 
longo do tempo. E para continuar a marcar a história e o desenvolvimento da baia surge a 
introdução de algo novo, que vem ajudar a requalificar e promover o desenvolvimento do local e 
da cidade. Este novo elemento define se como um novo capítulo deste monumento vivo, que tem 
estado em constante mudança ao longo da sua vida, desde a construção dos antigos armazéns à 
construção do edifício do Comando naval (planeado e construído pelo Arquiteto António Saragga 
Seabra) até está nova proposta neste documento exposta. 
 
Surge assim um corpo “enterrado” na colina e um corpo que se afirma através da sua elevação 
perante o solo. Ambos apresentam uma imagem distinta entre si e de todo o resto, não se 
confundindo o existente com o novo. Por um lado, para o corpo que está enterrado, foi 
considerado relevante que este adotasse um pouco a mesma linguagem que a encosta e que 
tentasse esconder/ fazer parte da mesma. Por outro lado, o corpo que se destaca da colina, 
simboliza a criação de algo novo e revitalizante para o espaço. Este último edifício ao invés de se 
camuflar com a colina traz a novidade para o local. Local este, que como já foi dito anteriormente, 
se encontrava degradado. 
 
Ainda relativamente à segunda fase, existe um enfoque único e exclusivo na exposição e 
justificação do programa do hotel, ou seja, como é que funciona, que elementos, serviços e 
espaços este possui, como é que se organiza, quais os seus diversos elementos essenciais para o 
correto funcionamento do hotel, mas não só. Nesta fase estarão também descritos os quartos e as 
suas características e as opções tomadas na conceção dos mesmos. Em relação ao programa do 
projeto, foi organizado e otimizado para o melhor funcionamento do hotel e da rentabilidade do 
mesmo. Tanto as áreas de serviço como as áreas úteis e os quartos foram posicionados e pensados 
de modo a funcionarem da melhor forma possível. Foram pensados para funcionarem com o 
menor número de cruzamentos entre as áreas de serviço e as áreas úteis dos hóspedes. Contudo, 
foi sempre tido em conta a importância de manter a proximidade para colmatar as necessidades 
de cada uma dessas áreas. Como já referido, existem quartos com diferentes atmosferas e 
condições para melhor ir ao encontro das necessidades e desejos dos mais variados hóspedes que 
possam lá ficar. Estes podem escolher entre a vista sobre a Bahia do Mindelo e a vista sobre o 
pátio principal do hotel, onde a cultura e as vivências dos locais se apropriam do espaço criando 
uma atmosfera característica do local. Para além destas opções, o hóspede ainda pode escolher as 
características do quarto no que diz respeito às suas dimensões, instalações sanitárias, se tem sala 
ou não, se tem varanda ou não entre outras características e acabamentos possíveis. 
 
Numa terceira fase, são expostos os impactos desejados com a implementação e construção do 
projeto acima descrito. Estes impactos, já mencionados anteriormente embora de forma indireta, 
retratam os objetivos que o projeto tem e tenta atingir e que passo agora a expor: O projeto deverá 
promover o desenvolvimento e respetiva coesão urbana, a proximidade cultural entre todos os 
intervenientes no espaço, ou seja, facilitar o contacto entre o turista e a população e finalmente 
deverá ajudar ao desenvolvimento económico e social da cidade e da própria comunidade em que 
se insere. Estes sempre muito relacionados com a cidade em si, a sua população, a cultura e 
vivências existentes na ilha e o seu desenvolvimento económico local. 
 
Para terminar, podemos encontrar no final deste projeto um índice de todas as peças desenhadas 
relacionadas com o projeto para uma mais rápida e cómoda pesquisa dos elementos gráficos da 
proposta apresentada. 


