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PROJETOS
Angola

Promontorio
Edifício Residencial Lubango Centre

Arquitetura: Promontorio
Cliente: Gestimovel 
Programa: Residential (unidades de T1 a T4), comércio, escritórios
Área: (bruta) 2.650m2 (habitação); 2.200m2 (escritórios); 950m2 (comércio) 
Orçamento estimado: 5,5M euros
Data: 2010 – 2013 
Texto: Promontorio 
Fotografia: FG+SG | Fernando Guerra - www.ultimasreportagens.com
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A pacificação de Angola e a subsequente estabilidade económica permitiu 
o início do desenvolvimento e da reconstrução urbana.  Ao princípio 
exclusivamente centrada em Luanda, foi-se progressivamente estendendo 
a cidades do interior, como o Lubango, capital da província da Huíla.  
Esta pequena cidade, fundada no início do século XX, é uma das grandes 
referências do urbanismo colonial português em África.  Situada num 
planalto cercado de montanhas, a cidade foi planeada com base numa 
malha ortogonal de quarteirões infraestruturados, onde estrategicamente 
se localizaram os diferentes equipamentos públicos e privados (câmara 
municipal, correios, mercado, liceu, igreja, banco, estação, etc.), 
conferindo centralidade e hierarquia ao espaço urbano.
Este pequeno edifício multiusos está localizado numa zona consolidada, 
adjacente à praça principal da cidade e rodeado por alguns edifícios do 
período modernista de notável qualidade, ainda que muito delapidados.  
Nesta área da cidade, o Plano Provincial prevê especificamente 
a densificação urbana, como forma de consolidar o centro e, 
simultaneamente, conter o crescimento indiscriminado da periferia.
Com 9 pisos, o edifício consta de um programa misto de habitação, 
escritórios e comércio, servido por um estacionamento comum em cave.  
Esta estratégia de usos-mistos, permite não só a diversificação do risco do 
ponto de vista do promotor mas, principalmente, evita a concentração de 
sistemas urbanos monofuncionais num tecido urbano necessariamente 
frágil.  Assim, um único edifício incorpora as três principais esferas 
operativas da vida urbana, i.e. os escritórios, a habitação e o comércio, 
permitindo a uma habitabilidade contínua ao longo do dia.
No piso térreo, uma galeria comercial exterior coberta e com ventilação 
natural gera um espaço público soalheiro e fresco, permitindo uma 
acessibilidade direta às frentes de loja, aos átrios diferenciados de 

Alçado nordeste Alçado noroeste

habitação e escritórios e a um pequeno jardim-esplanada nas traseiras.  
Acima existem, respetivamente, 4 pisos de escritórios, 3 de habitação 
simplex, e os 2 últimos em duplex, incluindo variantes de T0 a T3 e duplo 
pé-direito.  A cobertura é ocupada com arrecadações, tratamento de roupa 
e zonas técnicas. 
O conceito construtivo tem por base um sistema de robustez capaz de 
garantir um edifício sólido e simples, com grande durabilidade e baixa 
manutenção.  O módulo de varandas reentrantes permite não apenas o 
ensombramento natural decorrente da sua profundidade, mas também 
criar zonas técnicas ventiladas e visitáveis para a climatização.  A 
espessura decorrente, constituída por uma densa alvenaria de tijolo 
maciço, é interrompida por lajes de betão que funcionam como lintéis 
contínuos.  Esta expressão tectónica é reforçada quer pela materialidade, 
cor e textura do tijolo, quer pelo seu aparelho ao cutelo (soldier-and-
header course), evocativo da riqueza dos barros manuais africanos.  Por 
fim, a estratificação desta materialidade é enfatizada pela pintura branca 
nos lintéis de betão e nas caixilharias de madeira. Antecipando um longo 
período até que os vizinhos construam junto às empenas cegas a noroeste 
e sudeste, optou-se também nestas por manter a mesma alvenaria com 
um aparelho reminiscente dos recessos nas fachadas principais.
É particularmente gratificante constatar a qualidade e razoabilidade com 
que foi possível construir no interior de África um bom edifício de classe 
média, tendo o projeto sido cumprido na sua essência, apesar do limitado 
acompanhamento de obra.  Não menos importante é a ideia de ser 
possível finalmente construir um edifício simples com uma relação direta e 
cívica com a rua, em latitudes que nos habituaram apenas aos extremos; 
entre os enclaves privados de grande luxo, por um lado, e a escassez das 
operações humanitárias, por outro. n
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Corte transversal entrada Corte transversal acesso estacionamento
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Piso 1 - ComércioPlanta piso 0 - Entrada / Comércio
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Planta pisos 6,7,8 - Habitação

Piso 9 - Habitação duplex Piso 10 - Habitação duplex

Piso 4 - Escritórios
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