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Resumo

O resultado de dois séculos de catástrofes naturais e da negligência perante a construção e
preservação do edificado da Vila da Preguiça, levou à ruína da sua frente mar e, por consequência,
à decadência da atividade pesqueira e portuária. Atualmente, a praia e o cais da Preguiça, não
têm condições infraestruturais nem funcionais para permitir a segurança, conforto e evolução dos
trabalhos neles realizados. Esta situação é um problema grave para as famílias que vivem na Preguiça
e dependem da pesca para a sua subsistência económica e alimentar.

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Integrado e Salvaguarda da Vila da Preguiça [PDIS],
proposto pelo(s) Laboratório(s) da Preguiça, esta dissertação tem como objetivo o desenvolvimento
do anteprojeto para um novo porto de abrigo, que visa melhorar as condições de trabalho dos
pescadores e, também, estimular a economia da Preguiça.

Uma visita ao local foi essencial para estudar as caraterísticas sociais da atividade pesqueira e as
fragilidades de ordem funcional que nela se colocam. Em simultâneo, foi realizada uma investigação
bibliográfica sobre a pesca e o turismo. Desta investigação, procuramos retirar conhecimento para o
desenho de um porto de abrigo, que permita a coexistência da pesca artesanal com a desportiva de modo
a que estas possam funcionar como um importante motor de desenvolvimento sustentável para a vila.

Para tal, é proposto um projeto faseado para introduzir as infraestruturas e equipamentos essenciais
ao funcionamento eficiente e seguro da pesca artesanal e da pesca desportiva. Trata-se de uma
plataforma portuária, onde são implantados vários edifícios dedicados ao trabalho dos locais e à estadia
dos visitantes, neste caso, cabines de armazenamento individuais, um lounge de pesca desportiva e uma
unidade de armazenamento e produção de gelo.

Palavras-chave: Cabo Verde; Património em desenvolvimento; Turismo sustentável; Pesca artesanal e desportiva.

										

Abstract

The result of two centuries of natural catastrophes and negligence over the construction and
preservation of the buildings in the Village of Preguiça, led to the ruin of its waterfront and,
by consequence, to the decay of fishing and port activities. Currently, Preguiça does not have
infrastructural nor functional conditions to allow the safety, comfort and improvement of the works
that are handled there. This situation is a dire problem for the families that live there and depend
on fishing for their economic and food subsistence.

In accordance with the Plano de Desenvolvimento Integrado e Salvaguarda da vila da Preguiça
[PDIS], proposed by Laboratório(s) da Preguiça, this dissertation has the objective of developing a
preliminary design for a new port shelter, that aims to improve the work conditions of the fishermen
and also boost Preguiça’s economy.

A visit to the work site was essential to study the social characteristics of the local fishing activity
as well as it’s functional fragilities. At the same time, it was performed a bibliographic research that
comprises fishing and tourism. This investigation is meant to obtain insight, for the design of a
port shelter that allows artisanal and sport fishing to coexist and become an important agent in the
sustainable development of the town.

For such, it’s proposed a phased project that intends to introduce the essential infrastructure
and equipment for the efficient and safe operating of artisanal fishing and sport fishing. It consists
of a portuary platform, where several buildings dedicated to the work of the locals and stay of the
visitors are settled, in this case, storage cabins, a sport fishing lounge and a refrigerating chamber.

Keywords: Cabo Verde; Património em desenvolvimento; Turismo sustentável; Pesca artesanal e desportiva.
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A presente dissertação tem por base o anteprojeto para um novo porto de abrigo, na Vila da Preguiça,
em São Nicolau, Cabo Verde. Este anteprojeto integra, a par de outros 6 anteprojetos, o Plano de
Desenvolvimento Integrado e Salvaguarda da Vila da Preguiça [PDIS] que tem como objetivo apoiar a
revitalização e refuncionalização da baixa da vila, atualmente, negligenciada e em estado de ruína.

As debilidades da vila, nomeadamente a nível infraestrutural, do cais e da praia da Preguiça,
limitaram a atividade piscatória, levando à extinção da Associação de Pescadores da Preguiça. Uma
vez que a pesca é o principal sustento das famílias que vivem nesta localidade, a construção de um
porto é uma necessidade premente. O anteprojeto aqui apresentado tem, como objetivo principal, o
apoio à pesca artesanal, e como secundário, a integração da pesca desportiva, atividade considerada
como impulsionador económico para a vila e seus habitantes.

Os anteprojetos constituintes do PDIS, assim como o próprio PDIS, foram realizados, no formato de
dissertações, por uma turma de Seminário no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitetura [MIA] do
Departamento de arquitetura [DARQ] da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
[FCTUC] (2018-2019), em colaboração com o Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura [M_
EIA], do Mindelo, e a ONG Atelier Mar. Com a orientação de 4 professores, destas instituições, esta turma
propôs um conjunto de programas de acordo com as urgências e necessidades da baixa da Preguiça,

Esta equipa realizou uma viagem a Cabo Verde e fez visitas em três ilhas: São Nicolau, São Vicente
e Santo Antão. A estadia em São Nicolau foi dedicada sobretudo ao estudo da Vila da Preguiça, o que
permitiu recolher informações preciosas e estimulou uma pesquisa aprofundada para o programa deste
anteprojeto. Para este trabalho, também, merecem relevo as visitas a projetos desenvolvidos no âmbito
do Atelier Mar e do M_EIA, como o Restaurante e Bar Babilónia na comunidade de Lajedos em Santo
Antão. Foram também escolhidos, para visitar a título individual, seis pequenos portos de pesca na Costa
Vicentina, em Portugal, para analisar e obter bases de estudo, fiáveis e viáveis, para a arquitetura da proposta.

Fig. 3 - Cais da Preguiça.
Fig. 4 - Vista da baixa a partir cais.
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Durante a visita ao Centro de Identidade pôde-se testemunhar a utilização do cais e da praia como
o núcleo da atividade pesqueira na Preguiça, assim como, as dificuldades que ameaçam o decorrer
da pesca artesanal, que são, nomeadamente: as debilidades estruturais da atual escadaria de acesso à
praia; a insegurança na utilização da praia para as atividades portuárias, por causa da violência das
enxurradas anuais; a falta de um compartimento de armazenamento eficaz para cada pescador.

Tendo em conta estas dificuldades, propõe-se a construção de uma plataforma na praia da Preguiça,
com materiais resistentes às enxurradas e intempéries do mar, para o funcionamento eficiente e seguro
da atividade pesqueira e portuária, onde serão implantados um conjunto de edifícios dedicados à pesca
artesanal e desportiva. Este anteprojeto, dada a sua complexidade, prevê, então, duas fases de execução:

- a primeira fase resolve questões prioritárias, nomeadamente, os equipamentos e infraestruturas
essenciais para o decorrer da pesca artesanal e desportiva;
- a segunda envolve um processo construtivo mais ambicioso que procura expandir o complexo
portuário e fazer uma ligação viária com a vila. Adaptando-o, assim, para responder às oportunidades
económicas suscitadas pela própria evolução da Preguiça.

Quanto a esta dissertação, ela é composta por três partes:

- a parte 1 dá a conhecer o panorama geográfico, histórico, cultural e económico da Preguiça
e de Cabo Verde;
- a parte 2 foca-se numa investigação sobre o programa adequado, recorrendo a um estudo sobre
a organização de um espaço portuário, a partir de fontes bibliográficas sobre a pesca artesanal e
desportiva, e da visita de reconhecimento a casos de estudo em Cabo Verde e em Portugal;
- a parte 3, apresenta a proposta propriamente dita do anteprojeto, que é composta por desenhos,
fotografias e diagramas, e integra uma memória descritiva e uma descrição detalhada.

Ribeira da Preguiça

Rua do Fisco

Alta

Baixa

Ribeira do Carriço
Rua do Comércio

50 m

Fig. 5 - Imagem de satélite da vila da Preguiça.
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0.1 - A Vila da Preguiça
A população da Preguiça, com aproximadamente 500 habitantes, é maioritariamente dependente
da pesca, tanto para comércio como para consumo próprio. A povoação está assente na costa escarpada
da ilha, a Sul, entre os vales da Ribeira da Preguiça e da Ribeira do Carriço, dividida pela topografia,
numa parte alta e numa parte baixa. A sua via estruturante é a Rua do Fisco, que se extende desde a
alta até ao cais, intercetando-se na perpendicular com a Rua do Comércio, a marginal da baixa.

A parte alta é composta pelo edificado mais recente, a maioria de habitação, uma escola, algum
comércio e uma central dessalinizadora. A parte baixa, junto ao mar, designada Centro de Identidade
da Preguiça no âmbito do Laboratório(s) da Preguiça, concentra o mais significativo património
urbanístico da vila e conta apenas com 10% dos seus habitantes.

A degradação do edificado mais antigo da baixa, em conjunto com a ausência de infraestruturas
de apoio social, de saneamento e a ineficiência das de apoio à economia local, como é o caso do
antigo cais, constituem as principais fragilidades do Centro de Identidade. Estas fragilidades são uma
ameaça às famílias que aí vivem, entre as quais gostaria de destacar as más condições económicas, de
segurança no trabalho, de habitabilidade e de higiene dos pescadores artesanais.

O clima tropical e a fauna marinha são caraterísticas que conferem a esta região da ilha fortes
potencialidades para a pesca e para o turismo. A presença da atual comunidade piscatória e de uma
topografia favorável para a introdução de novas infraestruturas portuárias são um ponto de partida
para o bom aproveitamento destas caraterísticas locais, ação que é considerada crucial no PDIS, para
o futuro desenvolvimento sustentável e económico da Preguiça.

Fig. 6 - Visita da equipa ao Atelier Mar (Mindelo) com Leão Lopes.
Fig. 7 - M_EIA (Mindelo, Cabo Verde).
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0.2 - Laboratório(s) da Preguiça
A ação denominada Laboratório(s) da Preguiça consiste numa resposta protocolada entre o DARQ
(Coimbra, Portugal), o M_EIA (Mindelo, Cabo Verde), a ONG Atelier Mar (Mindelo, Cabo
Verde) e a Cátedra UNESCO em Diálogo Intercultural em Património de Influência Portuguesa
[Patrimónios] (UC), a uma solicitação específica da Câmara Municipal da Ribeira Brava (São
Nicolau, Cabo Verde) e do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação
[MIOTH] de Cabo Verde (ver anexos 1 e 2).

O âmbito desta ação de cooperação foi motivado pela necessidade urgente de realojar 12 famílias
que vivem, atualmente, em casas sem condições de habitabilidade. Desta ação resultou o PDIS que se
foca nas fragilidades detetadas ao nível do edificado, do espaço público, das infraestruturas e coesão
territorial no Centro de Identidade, e assumiu o objetivo de salvaguardar e integrar o seu património.

Em outubro de 2018, foi formada uma equipa composta por 7 alunos da turma
de Seminário de Investigação do MIA do DARQ (2018-2019), sob a coordenação de 4
professores: Adelino Gonçalves, Nuno Lopes e Walter Rossa do DARQ e da Patrimónios, e
Leão Lopes do M_EIA e do Atelier Mar.

Durante a estadia em Cabo Verde, entre os dias 7 a 15 de dezembro do mesmo ano, a equipa
contou com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava, do Atelier Mar e do M_EIA, que
acompanharam a visita às ilhas de São Nicolau, São Vicente, Santo Antão e Santiago, onde se obteve
um melhor entendimento da cultura do país, das práticas construtivas, dos materiais endógenos e
de outras lógicas locais, apenas compreensíveis através de um intenso reconhecimento e diálogo
com as pessoas, nomeadamente da própria Vila da Preguiça.

Fig. 8 - Reunião com Leão Lopes e Valdemar Lopes no DARQ (2019).
Fig. 9 - Encontro com os pescadores da Preguiça.
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A 25 de abril de 2019, a equipa planeou um ponto de situação, onde foi analisado o
desenvolvimento dos anteprojetos, assim como discutidas alterações para melhor adaptar os
projetos à identidade da Vila da Preguiça. Neste encontro, a presença dos professores Leão
Lopes e Valdemar Lopes do M_EIA e Atelier Mar foi fundamental, uma vez que ao estarem
familiarizados com as realidades de Cabo Verde e da Preguiça, incentivaram e contribuíram para
as investigações dos anteprojetos. Em junho de 2019, o plano e respetivos anteprojetos foram
entregues em formato documental ao MIOTH, com a pretensão da validação e financiamento
dos projetos, para dar seguimento à fase de construção.

Fig. 10 - (1) Antiga alfândega.
Fig. 11 - (2) Vista da praceta pública do Centro de Identidade.
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0.3 - Plano de Desenvolvimento Integrado e Salvaguarda
O Plano de Desenvolvimento Integrado e Salvaguarda da Vila da Preguiça, surge de
um anteplano detalhado, que integra a dissertação da colega Daniela Fróis (2019), Plano de
Desenvolvimento Local – Visão Estratégica Para a Vila da Preguiça. Trata-se de um instrumento de
gestão urbanística fundamental para a articulação das várias propostas de intervenção e enquadrar
outras que possam surgir, de iniciativa privada ou pública, procurando assegurar a coesão urbana
da Preguiça. Para além disto, a visão deste plano assenta na promoção de um desenvolvimento
socioeconómico sustentável para a vila, baseando-se em quatro pilares: a inclusão social; a
competitividade; a empregabilidade; e a sustentabilidade.

No seguimento do Laboratório(s) da Preguiça, foram desenvolvidos 7 anteprojetos constituintes
do plano pelos outros alunos participantes nesta ação, na forma de dissertações do MIA do DARQ.
Os anteprojetos cumprem com os eixos social, económico e turístico definidos pelo plano, para
responder aos problemas identificados e impulsionar o desenvolvimento multifacetado da Preguiça.
Dos anteprojetos e dissertações correspondentes constam:

(1) a reabilitação do edifício da antiga Alfândega para se tornar no Centro Interpretativo da
Preguiça [CIP], em Laboratório da Preguiça: (Re)interpretação da Ruína por Ivan Brito (2019).
Trata-se da refuncionalização de um edifício em ruína onde, além da instalação do CIP, se conta
instalar um gabinete técnico de acompanhamento à implementação do PDIS;

(2) a requalificação do espaço público, em Requalificação do Espaço Público: Centro de Identidade
da Vila de Preguiça, Cabo Verde por Ana Paz, dissertação em desenvolvimento. Esta intervenção
investe na melhoria do espaço público do Centro de Identidade por meio da reabilitação e
construção de pavimentos, instalação de mobiliário urbano, iluminação e a reestruturação de

50 m

Fig. 12 - Planta da vila da Preguiça. (reprodução a partir de levantamentos de 2010)
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Fig. 13 - Planta de destaque do PDIS: (1) Centro Interpretativo da Preguiça; (2) espaço público; (3) edifícios para
habitação e comércio; (4) habitações novas; (5) unidade de processamento de peixe; (6) piscina marítima; (7) porto de
pesca; (8) programa sociocultural-habitacional; (9) hotel e restaurante; (10) Forte da Preguiça

Fig. 14 e 15 - (3) Edificios em más condições, habitado (à esquerda) e desabitado (à direita), na chegada ao
Centro de Identidade.
Fig. 16 - (4) Edificios antigos com anexos habitados.
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percursos pedestres e rodoviários. É dada uma importância especial a três elementos do espaço
público do Centro de Identidade: a marginal, a praça (no cruzamento da Rua do Fisco com a Rua
do Comércio) e os caminhos informais na escarpa, que ligam a parte alta e baixa da vila.

(3) a reabilitação de edifícios para habitação e comércio, em Reabilitar o Centro de Identidade
da Preguiça: Comércio e Turismo Integrados em Habitação como Motores de Desenvolvimento por
Laura Gaspar (2019). Focada num conjunto de edifícios na chegada à baixa, esta reabilitação
visa garantir condições de habitabilidade para duas famílias que aí residem, e o realojar outras
duas que vivem sem condições de habitabilidade no Centro de Identidade, ao mesmo tempo que
incentiva a adesão ao alojamento local gerido pelas próprias famílias. O anteprojeto também
associa, em alguns edifícios, o comércio à habitação para estimular a criação de pequenos
negócios e, consequentemente, desenvolver a economia local;

(4) a construção de raiz de novas habitações, em Habitação Unifamiliar: Notas para um
Manual de Construção e Arquitetura Sustentável para a Vila da Preguiça por Philippa Remhof
(2019). Considerado um dos anteprojetos mais urgentes, propõe a construção de 8 habitações
unifamiliares com espaço suficiente para o realojamento de dez famílias que vivem na baixa da
Preguiça, ao mesmo tempo que responde às necessidades de cada família;

(5) a criação de uma unidade de processamento de peixe, em Unidade de Processamento de
Peixe para a Vila da Preguiça: Projeto e Programa por António Lopes (2019). Proposta que é
motivada pelo aproveitamento dos alimentos pesqueiros da Preguiça, visa a implementação de
um programa que estimule a criação de emprego na área da confeção alimentar e comércio local;

Fig. 17 - (5) Zona proposta para unidade de tratamento de peixe na parte alta.
Fig. 18 - (6) Zona proposta para a piscina marítima.
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(6) a construção de uma piscina marítima, em Piscina de Marés: Nova Zona Balnear da Preguiça
por José Mesquita (2020). Consequente da posição atual do porto de pesca, propõe-se uma
localização segura da nova zona balnear da Preguiça, para os preguicenses e para dar início a um
turismo controlado na vila.

(7) e a construção de um novo porto de pesca na praia da Preguiça no âmbito do apoio à
pesca artesanal e como estímulo à prática da pesca desportiva, investigado e apresentado nesta
dissertação. Este projeto visa tornar-se numa infraestrutura fundamental para a economia da
vila, propondo uma reorganização e melhoria das estruturas e dos seus espaços portuários;

O porto de pesca artesanal e desportiva tem, por diferentes ordens de razões, uma correlação
importante com os projetos da Piscina Marítima e da Unidade de Processamento de Peixe. O
decorrer das atividades portuárias na praia impedirá a sua futura utilização para fim balnear, devido
à libertação de poluentes na água e pelo trânsito de embarcações. Desse modo, a construção da
piscina de mar é fundamental para garantir um lugar seguro e salubre para os banhistas. Por sua
vez, a unidade de processamento de peixe permitirá a conserva e confeção do pescado, expedido
do porto, contribuindo também para o desenvolvimento económico da Vila da Preguiça.

Foram ainda previstos outros programas não prioritários que não foram desenvolvidos
por esta equipa e, cuja iniciativa poderá ser levada a cabo pela Câmara Municipal da
Ribeira Brava, entidades privadas e/ou ações de cooperação pública. Esses programas são:
(8) um programa Sociocultural-Habitacional; (9) um conjunto de hotel e restaurante; (10)
e a requalificação do Forte da Preguiça.
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Fig. 19 - Ilha de São Nicolau no Arquipélago de Cabo Verde.
Fig. 20 - Localização da Preguiça em São Nicolau.
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1.1 - Contexto Geográfico
A Preguiça localiza-se na zona centro sul da ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, fazendo parte do
conjunto das ilhas do Barlavento deste arquipélago. A topografia desta ilha é montanhosa e irregular: a
Norte, a região é montanhosa, húmida e fértil e, a Sul, predominam as terras áridas. Existem duas estações
durante o ano, a estação seca, que é a mais longa e que tem uma temperatura média de 21 °C, e a estação
morna, com uma temperatura média de 27 °C. Embora não chova durante a estação seca, a estação morna,
que permanece de agosto a novembro, contém o pico da precipitação média anual (46 mm) em agosto e
outubro, com chuva abundante. Por vezes, em certas ilhas, como é caso de São Nicolau, as chuvas conseguem
ser de tal maneira fortes que acabam por encher os leitos dos rios, dando origem a enxurradas, algumas delas
históricas, que arrastam consigo detritos e outros obstáculos no seu curso (LIMA, 2012: 14 – 15).

Como já foi mencionado, a Vila da Preguiça encontra-se à beira-mar e está dividida pela topografia
entre uma parte alta e uma parte baixa. A parte alta engloba a maior parte do edificado da vila e é
também mais recente, sendo a zona possível para a expansão urbana devido a uma grande área plana
disponível. A parte baixa, a qual nomeámos Centro de Identidade, é caraterizada pela presença do
conjunto urbano mais antigo, de onde se originou o resto da povoação. O Centro de Identidade,
limitado a Nordeste pelo mar e a Sudoeste pela escarpa, é também a zona de menor densidade
urbana, uma vez que a área útil para construção é insuficiente para permitir a sua expansão.

O decorrer da pesca artesanal passa-se no cais e na praia da Preguiça, trata-se de dois lugares distintos que
se encontram na foz da Ribeira do Carriço. Esta ribeira, que é na verdade um rio seco, é um vale rochosos
que forma uma enseada virada para o mar aberto, com profundidade aceitável para fundear os barcos em
segurança. O cais está assente nas rochas do limite da enseada, mais afastado da costa e serve, ocasionalmente,
para pescar e para amarrar os botes, enquanto a praia da Preguiça permite o arraste dos botes para terra firme
e a construção de estruturas ligadas à atividade portuária, como é o caso do atual armazém dos pescadores.

Fig. 21 e 22 - Contraste entre a paisagem noroeste (em cima) e a paisagem sudeste (em baixo) de São Nicolau.

									

Fig. 23 e 24 - Vista superior da Ribeira do Carriço (em cima) e da praia da Preguiça (em baixo).
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2 km

Fig. 25 - Excerto da Carta Agrícola de São Nicolau mostrando os caminhos de ligação (a vermelho) entre a Preguiça, o Porto
da Lapa, o Tarrafal e a Ribeira Brava (1957).
Fig. 26 - Vila da Ribeira Brava nos finais do século XVIII.
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1.2 - Contexto Histórico
1.2.1 - Vila da Preguiça

São Nicolau foi descoberta em conjunto com as ilhas de Santo Antão e São Vicente, na sexta
década do século XV, na passagem de Diogo Afonso nas águas cabo-verdianas, durante o reinado
de D. Afonso V (TEIXEIRA, 2004: 23 - 24). O primeiro foco populacional da ilha terá sido
o Porto da Lapa, na região central Sul, tangente à rota marítima que aí passava no sentido das
correntes de Este para Oeste, abrigada dos ventos de Nordeste (DE CHELMICKI, 1841: 37).

Os frequentes ataques de piratas e de corsários, levaram ao abandono progressivo do Porto
da Lapa nos finais do século XVII, forçando a fixação da colónia portuguesa nos vales do
interior da ilha, não só para se protegerem, mas também pela existência de solos férteis para a
atividade agrícola. Assim, surge a Ribeira Brava, povoação elevada à categoria de vila em 1732,
atual capital da ilha. Nela estava sediado o bispado durante essa época e era onde viviam os
poucos juízes e oficiais que promoviam o desenvolvimento da ilha (PIRES, 2017: 47).

Embora não se saiba a data exata do surgimento da povoação da Preguiça, cartas antigas
levam a crer que em 1720 seria aí o ancoradouro comercial mais importante da ilha (FILHO,
1996: 245). Os principais motivos que levaram à criação deste porto foram o facto de a
sua localização ser mais próxima da Ribeira Brava e o acesso ser menos acidentado, em
comparação aos do Porto da Lapa (DE CHELMICKI, 1841: 37).

Fig. 27 - Baixa da Preguiça com o cais atrás da alfândega em meados do século XX.
Fig. 28 - Baleeiros ancorados no cais da Preguiça (1938).
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Depois do abandono do Porto da Lapa, o Porto da Preguiça tornou-se na ligação mais viável
entre a Ribeira Brava e as rotas marítimas na ilha de São Nicolau, que em comparação com os
outros ancoradouros na ilha, nomeadamente os do Tarrafal e do Carriçal, ficavam mais longe e
careciam de bons acessos. Estes motivos levaram a uma maior afluência ao Porto da Preguiça,
levando ao estabelecimento e crescimento de uma comunidade que praticava o comércio, por
virtude do contacto com as rotas marítimas, e recorria à pesca para subsistência alimentar.

140 m

Fig. 29 - Excerto do Plano Hydrográphico do Porto da Preguiça mostrando a posição do cais da Preguiça e do Porto Velho (1904).
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1.2.2 - Porto da Preguiça

O Porto do Inglês foi o primeiro fundeadouro da Preguiça e o principal elemento que
deu origem à povoação, assim chamado por servir de paragem para muitos estrangeiros,
nomeadamente ingleses, que aí se abrigavam para se abastecerem de água e mantimentos. Com
a chegada de embarcações maiores houve a necessidade de construir um cais, junto da Praia da
Preguiça, a sudoeste do Porto do Inglês.

Por ser mais antigo, passou a ser chamado de Porto Velho, e entre o século XVIII e XIX, a
designação do novo cais sofreu várias alterações, desde Porto dos Ingleses, Porto de Palha do
Inglês a Porto de São Jorge. No entanto, quando o Porto da Preguiça era referido, aludia-se ao
conjunto do novo cais e do antigo fundeadouro, ambos em utilização (FILHO, 1996: 245). À
medida que o fundeadouro do Porto Velho ia caindo em desuso crescia a demanda para aprimorar
o cais ao pé da praia.

O espaço na praia permitia a reparação dos navios e uma atividade comercial primária,
indispensável ao desenvolvimento da ilha, o que motivou a construção de infraestruturas de apoio à
navegação e ao comércio, nomeadamente: o caminho de carro e um poço para o abastecimento de
água das embarcações, as primeiras obras públicas relatadas na Preguiça durante a estadia do Bispo
D. Frei Cristóvão de S. Boaventura (XVIII); o Forte do Príncipe Real com o objetivo de vigiar o mar
e defender o território , o edifício da alfândega e o armazém do arsenal real da marinha, mandados
construir por António Pusich (1820); um depósito para carvão (1849); um farol para facilitar a
navegação (1878); e um guindaste (1896) (FILHO, 1996: 245 – 249 e LIMA, 1844: 61).

1720

Referido como o porto mais conveniente para negociar em São Nicolau.

1773

Referido como o porto mais utilizado de São Nicolau.

1780

Existência de dois ancoradouros na Preguiça (Porto do Inglês e Porto de Palha do Inglês)

1784

Mudança toponímica dos ancoradouros (Porto Velho e Porto do Inglês, respetivamente).

1810

Existência de um poço, caminho de carro e possível aqueduto na Preguiça (mandados
costruir por D. Frei Cristóvão de São Boa Ventura).

1845

Alfândega em estado de ruína.

1849

Início das obras no cais da Preguiça. | Construção de um depósito de carvão na praia.

1856

Conclusão das obras no cais. | Crise alimentícia.

1859

Destruição parcial do cais por uma tempestade.

1861

Cais em estado de ruína.

1864

Alfândega em estado de ruína, com poucos consertos.

1866

Aprovação de orçamento para a construção de um novo cais. | Aquisição de uma casa
e terreno para o estabelecimento de uma nova alfândega.

1871

Novo edifício da alfândega desmorona e é adptada numa casa provisória.

1874

Cais continua em estado de ruína.

1878

Construção de farol. | Alerta para o problema do cais.

1879

O problema do cais é reconhecido pelas autoridades.

1880

Início das obras no cais da Preguiça. | Construção de um depósito de carvão
na praia.

1881

Aprovação da construção e orçamento do cais. | Construção de farolim e pirâmide em
alvenaria para marcar a entrada do porto.

1888

Início das obras no cais com novo orçamento. | Farolim considerado inútil.

1889

Complemento orçamental para as obras no cais. | Substituição do farolim por farol
e adição de boias na àgua. | Conclusão das obras no cais.

1891

Alfândega continua em funcionamento numa casa provisória.

1893

Destruição parcial do cais por outra tempestade.

1896

Colocação de um guindaste no cais.

Cronologia de eventos relativos ao cais e outras estruturas portuárias na Preguiça durante o século XVIII e XIX.
(FILHO, 1904: 245 - 254)
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1.3 - Degeneração da Atividade Portuária na Preguiça
Na história do desenvolvimento da Preguiça, verifica-se que o planeamento e investimento das
obras do cais, da alfândega e do forte foram, por várias vezes, negligenciados, principalmente pela
falta de financiamento e apoio da coroa portuguesa, levando não só ao abandono e posterior ruína do
edificado e das infraestruturas portuárias, durante décadas.

As carências de que sofriam as ilhas (nomeadamente S. Nicolau, uma das mais desfavorecidas) eram
múltiplas [...] sobretudo devido à escassez de fundos. Assim, muitas obras, apesar da sua manifesta
urgência, eram sucessivamente adiadas. O cais da Preguiça é um dos exemplos flagrantes desse problema.
(Filho, 1996: 250)

Para além do fraco investimento, foram vários os eventos infortunados que retardaram a
conclusão dessas obras, desde a falta de mão-de-obra especializada, de materiais de construção, as
várias tempestades que destruíram e incapacitaram os edifícios, o caso da febre amarela em 1821
(DE CHELMICKI, 1841: 39) e, inclusive, o período da crise alimentícia de 1856 (FILHO,
1996: 249). Entre estas calamidades que impediram as devidas construções e reconstruções na
Preguiça, os locais viam-se obrigados a adaptar outros edifícios para a atividade portuária face
à sua função original, tal é o caso da antiga alfândega que, antes, havia sido uma casa senhorial
(FILHO, 1996: 253 – 254).

O período de construção do cais, do farol e da alfândega na Preguiça, retrata a longa e
lenta evolução do desenvolvimento de São Nicolau, tendo demorado cerca de dois séculos
para que estas estruturas fossem finalizadas. A história da Preguiça e do seu porto, são
um exemplo notório da realidade insular dessa época,

principalmente pelos escassos

transportes e fracas comunicações entre as ilhas, aspectos que, ainda hoje, se repercutem
no arquipélago cabo-verdiano.

Fig. 30 - Porto do Tarrafal circa século XX.
Fig. 31 - Porto do Tarrafal na atualidade.
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1.3.1 - Tarrafal

Além das razões já referidas que desviaram as atenções das condições do Porto da Preguiça, uma
outra foi a crescente importância dada ao ancoradouro do Tarrafal. Tal foi tendo lugar devido à posição
geográfica e tamanho deste ancoradouro, mais favorável do que a da Preguiça, pois está melhor abrigado
dos ventos do sul e tinha espaço para albergar mais navios de maior calado (DE CHELMICKI, 1841: 38).

Ao mesmo tempo, a baleação no Tarrafal foi uma atividade bastante lucrativa, entre os séculos
XVII e XIX, principalmente pela concentração de jubartes e black fish nos seus arredores (CABRAL
e HAZEVOET, 1996: 32). Embora a Preguiça também tivesse participado nas campanhas da pesca
da baleia, o que é evidente pelo mirante baleeiro presente no cais atual e por registos fotográficos de
baleeiros aí ancorados, foi graças ao desenvolvimento desta indústria no Tarrafal, que São Nicolau se
encontrava no centro da atividade baleeira do Arquipélago (LOPES e CABRAL, 2014: 8).

A extração do óleo de baleia, como fonte de emprego e riqueza, estimulou o crescimento e valor atribuído à Vila
do Tarrafal, suscitando gradual investimento na pesca industrial durante o século XX e conferindo à vila os meios
para uma evolução autónoma do resto da ilha, mesmo depois do fim da atividade baleeira no arquipélago, em 1920
(LOPES e CABRAL, 2014). Com a melhoria do acesso entre a Ribeira Brava e a Vila do Tarrafal, o Porto da Preguiça
foi perdendo o seu estatuto e importância. A partir daí, e com a modernização do porto, verificou-se uma maior
afluência de embarcações para a pesca industrial no Tarrafal mantendo-se, até hoje, o porto mais importante da ilha.

Por estes factos, são percetíveis os vários momentos de transição no que toca à evolução do potencial
portuário da ilha de São Nicolau: primeiro, no porto da Lapa; segundo, no Porto da Preguiça; e
terceiro, no porto do Tarrafal. O Porto da Preguiça esteve no meio desta transição e, como aconteceu
com o Porto da Lapa, a existência de outro porto com melhores condições não justificava o já escasso
investimento nas suas infraestruturas.

Fig. 32 e 33 - Inundações e estragos decorrentes das enxurradas na ilha de São Nicolau (2009).
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1.4 - Insularidade Cabo-verdiana
Tendo em conta os objetivos do anteprojeto apresentado nesta dissertação, a proposta do programa
vai para além do âmbito da salvaguarda da cultura cabo-verdiana, uma vez que, no que respeita à Vila
da Preguiça, a revitalização da pesca artesanal necessita de ação urgente, por ser o principal sustento
alimentar e económico das famílias que vivem no Centro de Identidade. Do mesmo modo se pretende
estimular a atividade turística, que também faz parte do programa. Na verdade, o turismo e a pesca
ou, em termos gerais, a cultura e economia do mar, são dois aspetos que se relacionam diretamente
no atual panorama insular do país.

Ao abordar a insularidade, focamo-nos no conjunto de atributos especiais e únicos das ilhas de
Cabo Verde, que se distinguem dos ambientes não insulares pelas suas caraterísticas físicas, biológicas,
sociais e económicas. As forças e as fraquezas que deles resultam, são inerentes à identidade cultural
deste povo e têm consequências no desenvolvimento do país (SANTOS, 2011: 58 e 109). O facto
de ser um arquipélago implica, desde logo, a existência da caraterística física mais notável: o mar,
como a maior parte do território nacional. Desde os primórdios da literatura cabo-verdiana que o
mar é retratado como a derradeira fronteira, física e sentimental, com que o povo viveu.

O mar é a estrada da libertação e da saudade, e o marulhar das vagas é a tentação constante, a
lembrança permanente do desespero de querer partir e ter de ficar. (DA LUZ, 2013: 80)

O clima, que é influenciado pelos ventos quentes e secos do deserto do Saara, tem também
fortes consequências na vida nas ilhas, principalmente pela escassez de água e de produtos
agrícolas. Embora com abundância na estação das chuvas em algumas ilhas, as pessoas têm
dificuldade em aproveitar-se dos aquíferos, pois os declives das encostas levam ao rápido
escoamento das águas da chuva, sendo a origem das enxurradas, o que provoca a erosão dos solos

Fig. 34 - Bagagem de mão.
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e a pouca infiltração no subsolo (INGRH, 2010: 1 - 2). Mesmo com o atual investimento por
parte do Governo em diques e barragens, para um melhor aproveitamento das águas superficiais,
a contínua perda de qualidade das águas subterrâneas, em conjunto com o panorama das secas
e a erosão dos solos, a atividade agrícola é, obviamente, escassa, obrigando o país a importar
produtos do estrangeiro para suprir a falta de alimentos (DA LUZ, 2013: 31 – 32).

Naturalmente, a economia local acaba também por sofrer, até porque Cabo Verde tem poucos
meios de produção (terra, trabalho e capital) no seu território, situação esta que está diretamente
relacionada com a reduzida exploração agrícola e industrial. Esta condição económica adversa
tem graves impactos na subsistência familiar e na empregabilidade dentro país, levando a outra
consequência importante da insularidade: a emigração.

[...] pode afirmar-se que o cabo-verdiano já nasceu (e)migrante ou, dito de outro modo, que
a emigração é um dos fenómenos mais antigos e estáveis da sociedade cabo-verdiana, [...]
(LOPES, 2011: 30)

Desde a independência, em 1975, que a vontade de ter uma qualidade de vida melhor fez com
que os cabo-verdianos se espalhassem pelo mundo, nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos,
enviando para as famílias parte significativa do provento do seu trabalho.

De modo a impulsionar o desenvolvimento económico em meio insular, o Governo cabo-verdiano
tem-se apoiado numa política externa focada numa visão própria e estratégica do desenvolvimento,
trazendo consigo um novo conjunto de oportunidades e obrigações para o país. A necessidade do
cumprimento com as normativas das parcerias, principalmente da União Europeia, influencia as medidas
implementadas na estratégia de desenvolvimento, optando-se por um investimento maior nos setores
que têm mais vantagens competitivas do ponto de vista global (FERREIRA, 2012: 30 – 33).

Fig. 35 e 36 - Loja de Artesanato contruída no âmbito do Projecto de Desenvolvimento Comunitário de Lajedos (à
esquerda) e edifício artesanal reconstruído no âmbito do Projeto de Reabilitação da Ribeira da Torre (à direita).
Fig. 37 - Oficina na sede do Atelier Mar (Mindelo).
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Desde o Documento de Estratégia para o Crescimento e Redução da Pobreza – II (2008 – 2011),
[DECRP-II] que o turismo, a pesca artesanal e a exploração marítima na vasta Zona Económica
Exclusiva [ZEE] de Cabo Verde, pertencem ao terceiro eixo dessa estratégia - a competitividade sujeitando estas atividades à sua promoção por ONG’s, associações, empresas, academias e outros
tipos de organizações, públicas ou particulares.

Como já foi explicado, o PDIS elaborado pelo Laboratório(s) da Preguiça, procura estender
a sua atuação para além das urgências infraestruturais na baixa da Preguiça, querendo também
concretizar outros objetivos que promovam a competitividade. O âmbito em que ele foi desenvolvido,
uma ação de cooperação internacional, é um exemplo da participação de ONG’s em parceria
com divisões governamentais neste tipo de estratégia, como é o caso do Atelier Mar com o apoio
do MIOTH. Durante a visita de estudo à ilha de Santo Antão pôde-se testemunhar o Projeto de
Desenvolvimento Comunitário de Lajedos (referido na parte 2) e o Projeto de Reabilitação da
Ribeira da Torre que têm como objetivos: a promoção da atividade turística com a capacitação
da população; a reabilitação de edifícios tradicionais e a criação de oportunidades de emprego
(REMHOF, 2019: 53). A execução e bom resultado destes dois projetos deve-se, em grande
medida, à cooperação entre o Atelier Mar e o MIOTH, sobretudo, aos trabalhos desenvolvidos por
esta ONG, nomeadamente, com recurso à sua própria oficina e a materiais e mão de obra local.

Deste modo, os objetivos do porto de pesca aqui apresentado inspiram-se nestes casos e considerase que será um dispositivo potenciador da competitividade da Vila da Preguiça e do próprio país, uma
vez que implica diretamente as atividades conexas da pesca e do turismo, valorizadas no DECRP.

								

2 - Programa

Fig. 38 - Albacora (Thunnus albacares).
Fig. 39 - Pescadores da Preguiça.
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2.1 - Pesca Artesanal em Cabo Verde
Os registos mais antigos sobre o apoio à pesca em Cabo Verde remontam ao final do século
XVIII, altura em que a coroa portuguesa tomou medidas para fazer dessa atividade uma mais-valia
económica. Para dar início a esse programa, foram enviados prospetores de Lisboa para investigar os
recursos pesqueiros em São Nicolau. Verificou-se então que na plataforma continental, à volta das
ilhas de Barlavento, havia abundância de pescado que consideravam ser “de excelente qualidade”
(TEIXEIRA, 2004: 104 – 105).

Desde então, as pescas foram ganhando importância pelo contributo que dão para a subsistência
da população e economia do arquipélago. A especificidade das correntes e temperaturas do Oceano
Atlântico, originam um hotspot de espécies migratórias nessa região. Ora isto permite a Cabo Verde
uma exploração piscatória anual quase contínua e de fácil acesso, de uma das espécies mais importantes
do ponto de vista da pesca mundial: o Atum. A pesca artesanal foi, outrora, responsável pelo maior
número de capturas de Atum no arquipélago que se realizava em 5 bancos de concentração desse
peixe, nas redondezas de São Nicolau, onde também foi registado o maior número de exemplares de
Albacora, a espécie de Atum mais capturada em Cabo Verde (ver anexos 3 e 4).

Para além de contribuir para a criação de emprego no país, a frota de pesca artesanal é fundamental
para serviços como, por exemplo, a restauração, a hotelaria, a festivais gastronómicos ligados à pesca
(refiram-se os célebres Festival do Atum e o Festival Nacional de Gastronomia de Cabo Verde, ambos em
São Nicolau) e à indústria conserveira dessa ilha, com natural destaque para a Sociedade Ultramarina
de Conservas Lda. [SUCLA], o principal fornecedor.

Fig. 40 - Ilustração de bote típico das ilhas de barlavento.
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Todavia, deve salientar-se que os cabo-verdianos, em geral, dedicam-se maioritariamente à
agricultura e à pecuária, que alternam com a pesca, em períodos de seca. Apenas os povoados
das zonas costeiras sempre recorreram à fauna marítima para se poderem sustentar quer em termos
alimentares quer económicos (Secretaria de Estado das Pescas, 1985: 96 - 97). Ainda assim, não
podemos escamotear a importância da pesca artesanal uma vez que esta faz parte de uma economia
informal, cujas comunidades do litoral e do interior permutam entre si a troca e/ou venda de produtos
que não possuem (FILHO, 1995: 233).

As tripulações dos barcos de pesca são, geralmente, constituídas por dois ou três pescadores da mesma
família que se organizam por grau de parentesco e que recorrem à experiência herdada dos mais velhos
para garantir o seu sustento. A pesca decorre em botes com dimensões que variam entre 5 e 7,3 metros de
comprimento, e 1,5 a 2,3 metros de largura, navegando por meio de remos, velas ou motores fora de borda.

As principais artes de pesca praticadas na Vila da Preguiça são a arte de pesca linha-de-mão, para a
captura de pelágicos e a pesca submarina, para a apanha de crustáceos. A pesca por meio de linha-de-mão é
o método mais antigo e comum para a captura de atum, sendo feita durante os meses de março e de junho,
podendo prolongar-se até novembro, dependendo da espécie. O modus operandi é simples mas árduo:
depois da captura da isca, os pescadores largam-na em alto mar, perto dos bancos de atum, levando, por
vezes, horas até algum morder a linha. É içado com muito esforço e paciência, à superfície e para bordo,
uma vez que o atum é um peixe que pode chegar aos 2 metros de comprimento e ter um peso máximo de
200 kg. (Secretaria de Estado das Pescas, 1985: 23)

Aí a meio da tarde, logo que as primeiras embarcações surgem na linha do horizonte, um frémito de
alegria percorre, subitamente, os familiares e outros companheiros, que deambulam pela praia e não é
difícil imaginar as interrogações que se põem: «Terá havido boa pesca?» «Será o barco do meu homem?»[...]
(FILHO, 1995: 230)

Fig. 41 - Ilustração dos engenhos utilizados na arte de pesca linha-de-mão.
Fig. 42 - Chegada de pescadores à praia da Preguiça.

									

2 - Programa

49

O retorno dos pescadores despoleta um fenómeno social comum em todo o arquipélago: a
população junta-se num clima coletivo de ansiedade, curiosidade e entreajuda pelas novidades
trazidas da pescaria, apoiando o arraste dos botes para terra. Depois da divisão do pescado, são as
mulheres que o arranjam e que se ocupam também de o transportar e vender às outras comunidades
do interior das ilhas (FILHO, 1995: 233).

Fig. 43 - Marlim-Azul (Makaira nigricans).
Fig. 44 - Pesca desportiva em Cabo Verde.
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2.2 - Contributo da Pesca Desportiva para o Desenvolvimento
O modelo de turismo de sol e praia tem vindo a ser, progressivamente, substituído por modelos
centrados em potencialidades locais, naturais ou culturais, como é o caso do turismo de natureza
e do turismo desportivo, que considerámos como parte complementar para o programa deste
anteprojeto. Trata-se de modelos que retratam um turismo não invasivo e que, ao contrário do de
sol e praia, não promovem o turismo de massas.

Nesta linha de pensamento, Cabo Verde tem reinventado as suas ofertas de acordo com modelos turísticos
adequados às novas expectativas do turismo mundial, quer no âmbito do desenvolvimento sustentável, quer
na ação de combate às alterações climáticas. Para tal, Cabo Verde tira partido das suas caraterísticas insulares,
nomeadamente o fator isolamento (leia-se afastamento da rotina), a diversidade paisagística e diversidade
biológica, incentivando, ao mesmo tempo, o envolvimento das comunidades locais (BRITO, 2010: 52 – 53).

Aqui incluímos, então, a pesca desportiva por ser uma atividade que, simultaneamente, se pode apoiar
na cultura local e no ecossistema de maneira harmoniosa. A aplicação deste modelo turístico para o Centro
de Identidade da Preguiça tem como objetivo a atração de um público-alvo, com um fluxo moderado de
visitantes e que, ao mesmo tempo, pelas qualidades endógenas do arquipélago, possa vir a ganhar notoriedade.

As condições para a pesca desportiva são ideais em Cabo Verde, principalmente pela existência
de uma grande concentração de espécies de peixes migratórios, como é o caso das várias espécies de
Atum e do Marlim-Azul, cuja pesca é ambicionada por muitos pescadores profissionais e amadores.
A área marítima ao redor do Centro de Identidade tem caraterísticas biológicas particularmente
interessantes, relativamente ao resto do arquipélago, no que toca à diversidade e abundância de
espécies. Este é um recurso valioso e pouco explorado que serve de ponto de partida para a integração
deste modelo turístico no quadro económico da Vila da Preguiça.

Fig. 45 - Embarcação local para campanhas de pesca desportiva (Sal).
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Tendo em conta o objetivo principal, no que toca à proteção da atividade piscatória artesanal e
da melhoria das suas condições de trabalho, é importante que a introdução deste tipo de atividade
turística, para além da expectativa de atração de visitantes, venha também a estimular a própria
pesca artesanal. Deste modo, a pesca desportiva pode vir a ser organizada por associações locais uma
vez que o associativismo em Cabo Verde tende a contribuir bastante para o desenvolvimento local
(SALOMÃO, 2013: 17). Neste caso, a antiga Associação de Pescadores da Preguiça, atualmente
desfeita segundo os próprios pescadores da vila, poderá ser reativada e criar um vínculo com a
pesca desportiva, suscitando possíveis investimentos por parte de organizações (DECRP – II,
2008), como explicado posteriormente.

Fig. 46, 47 e 48 - Centro de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Solidário: Babilónia (Lajedos).
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2.3 - Casos de Estudo
Neste capítulo abordam-se quatro casos de estudo que uso como referência para fundamentar
o programa do anteprojeto. Os dois primeiros, que são relativos à proposta da pesca desportiva,
exploram como a comunidade pode conciliar o turismo com atividades de cariz local, enquanto os
dois últimos servem para o entendimento da organização espacial de um porto de pesca e da relação
dessa infraestrutura com a comunidade.

2.3.1 - Restaurante e Bar Babilónia

O Projeto de Desenvolvimento Comunitário de Lajedos pelo Atelier Mar na comunidade rural
de Lajedos (Santo Antão), cuja visita influenciou a opção deste programa, é um exemplo veraz da
conciliação do turismo com atividades de base local. O projeto em Lajedos contou com a participação
da população na construção de serviços para a comunidade (como uma escola primária, forno e
cemitério) e para o turismo rural, como é o caso do centro de apoio ao desenvolvimento do Turismo
Solidário: Babilónia. Trata-se de um conjunto de terrenos agrícolas recuperados onde está instalado,
o Restaurante e Bar Babilónia, que proporciona um espaço fresco, relaxante e, simultaneamente,
experiências gastronómicas locais para quem o visita.

A dinâmica mais importante deste restaurante está no facto de ser abastecido pelos produtos
cultivados nos terrenos anexos, cujo excedente acaba por ser vendido (MONTEIRO, 2008:
102 – 110). O aproveitamento da produção agrícola local na exploração turística, para além de
estimular a economia local é, também, uma oportunidade para a formação profissional e geração de
emprego na comunidade de Lajedos. Posto isto, também os pescadores artesanais da Preguiça, com
o potencial de gerir a pesca desportiva em prol do desenvolvimento da vila, suscita o mesmo tipo de
oportunidade que o Babilónia oferece a Lajedos.

Trópico de Cancer

Cabo Verde

Socotorá

Linha do Equador

1000 km

1000 km

15 km
Fig. 49 - Cabo Verde e Socotorá no mesmo paralelo geográfico.
Fig. 50 - Ilha de Socotorá.
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2.3.2 - Socotorá

Para a escolha do programa específico, tomamos como exemplo a prática da pesca desportiva no
arquipélago de Socotorá, localizado no Mar Arábico, a sul do Iêmen continental que, curiosamente,
está situado na mesma zona tropical de Cabo Verde e com caraterísticas climáticas idênticas. A
sua maior ilha, Socotorá, é conhecida mundialmente pela sua diversidade biológica (DAMME,
2009) e entre os praticantes de pesca desportiva, é famosa pelos momentos de adrenalina que lhes
proporciona e pela diversidade e tamanho das espécies marinhas da região.

O turismo em Socotorá acarreta os problemas comuns do turismo de massas, ou seja, verifica-se a
expansão desregulada de infraestruturas turísticas, a substituição da economia tradicional e o aumento
do tráfego turístico para regiões outrora remotas. Todavia, traz benefícios económicos ao país e ajuda
a divulgar a necessitada conservação ecológica (DAMME e BANFIELD, 2011: 42 – 43).

O turismo derivado da pesca desportiva, em contraste com outros modelos turísticos atualmente
considerados invasivos, é uma ação mais passiva que também traz certas vantagens para a população
e para o ecossistema de Socotorá. Por um lado, favorece o desenvolvimento económico local, pois
são os locais que alugam as suas embarcações a estrangeiros, por outro, centra-se em modelos
turísticos ecológicos, uma vez que acolhe pequenos grupos de pessoas, dispensando o recurso a
grandes edifícios turísticos. Esta atividade acaba também por ser um incentivo à preservação da
biodiversidade marinha, graças aos códigos de boas práticas que ajudam a monitorizar os efeitos
negativos da pesca (EIFAC, 2009).

Fig. 51 e 52 - Pescadores amadores (em cima) e locais (em baixo) em Socotorá.

									

Fig. 53 e 54 - Estruturas locais dedicadas ao turismo ecológico e à pesca desportiva em Socotorá.
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Fig. 55 - Distribuição dos portos visitados na Costa Vicentina (Sudoeste de Portugal): (1) Porto de Abrigo de Porto Covo;
(2) Porto de Pesca das Barcas; (3) Portinho de Lapa de Pombas; (4) Portinho da Entrada da Barca; (5) Porto de Pesca
da Azenha do Mar; (6) Portinho de Pesca da Arrifana.
Fig. 56 - Paisagem das arribas ao longo da costa.
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2.3.3. - Portos de Pesca da Costa Vicentina

Em Portugal, o litoral alentejano, conhecido como a Costa Vicentina, entre Sines e Sagres,
distingue-se pelas suas arribas e natureza selvagem. Ao longo deste território, a atividade predominante
é a agricultura, no entanto, as poucas aldeias e vilas perto da costa mantêm os seus antigos portos
assentes no fundo das arribas onde, ainda hoje, se pratica a pesca (exceto no inverno dada a violência do mar).

O setor turístico tem vindo a substituir, cada vez mais, o trabalho dos pescadores locais. Outrora, estes
apenas pescavam e vendiam a sua pescaria na lota; agora, pescam e vendem o peixe a hotéis e restaurantes,
organizam viagens de recreio e sessões de pesca desportiva. Alguns dos portos onde estes pescadores persistem,
foram requalificados graças ao Programa Operacional de Pesca (2007 – 2013) [PROMAR], acrescentando
infraestruturas de apoio à atividade marítima nos portos para otimizar a sua funcionalidade.

Dos dias 5 a 7 de Março de 2019, visitei seis portos de pesca na Costa Vicentina, que selecionei
com o objetivo de investigar a morfologia dos espaços, a sua organização e infraestruturas, uma
vez que a topografia nesses lugares tem caraterísticas similares à do local de intervenção no Centro
de Identidade: possuem enseadas de pequena dimensão; um litoral escarpado e diferenças de altura
significativas entre a posição das localidades e a dos portos.

De Norte para Sul, foram visitados os seguintes lugares: Porto de Abrigo de Porto Covo; Porto
de Pesca das Barcas; Portinho de Lapa de Pombas; Portinho da Entrada da Barca; Porto de Pesca
da Azenha do Mar; Portinho de Pesca da Arrifana. Para além de estes lugares terem sido referências
para a organização do anteprojeto aqui apresentado, é aprofundada informação acerca das dinâmicas
socioespaciais específicas que acontecem no Porto de Abrigo de Porto Covo, pois são comparáveis
com o espaço portuário da Preguiça.

Fig. 57 - (1) Porto de Abrigo de Porto Covo
Fig. 58 - (2) Porto de Pesca das Barcas

									

Fig. 59 - (3) Portinho de Lapa de Pombas.
Fig. 60 - (4) Portinho da Entrada da Barca.
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Fig. 61 - (5) Porto de Pesca da Azenha do Mar.
Fig. 62 - (6) Portinho de Pesca da Arrifana.
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Esta análise ajudou a definir um modelo organizativo com um mínimo de espaço e de infraestruturas
fundamentais para o funcionamento eficaz de um pequeno porto de pesca, de acordo com a realidade
na qual está inserido. No entanto, deixamos claro que certos hábitos e circunstâncias com que opera
a pesca artesanal na Costa Vicentina diferenciam-se da pesca artesanal operada em São Nicolau. Além
disso, alguns termos e conceitos técnicos próprios, normalmente utilizados para descrever os vários
elementos que estão dentro ou são constituintes dos portos marítimos, não serão utilizados pois a sua
especificidade não se aplica ao projeto em questão (RIBEIRO, 1995).

Com base na visita feita aos portos de pesca na Costa Vicentina e com a compreensão adquirida
nas instruções das Séries de Treinamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura [FAO] (ver anexo 5), podem-se identificar uma sequência de três áreas principais, distintas
entre os acessos terrestres e marítimos do porto, conectadas entre si por um percurso viário. Denominei
estas áreas por: Área de Armazenamento; Abrigo de Terra; e Bacia Portuária.

50 m
Legenda:

Acesso principal
Bacia Portuária

Área de Armazenamento
Edifícios dedicados a arrumos
Abrigo de Terra		
Edifícios de apoio à atividade portuária
Edifícios de apoio ao turismo

Fig. 63 e 64 - Imagem de satélite do Porto de Abrigo de Porto Covo e organograma.
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Fig. 65 e 66 - Imagem de satélite do Porto de Pesca das Barcas e organograma.
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30 m
Legenda:

Acesso principal
Bacia Portuária

Área de Armazenamento
Edifícios dedicados a arrumos
Abrigo de Terra		
Edifícios de apoio à atividade portuária
Edifícios de apoio ao turismo

Fig. 67 e 68 - Imagem de satélite do Portinho de Lapa de Pombas e organograma.
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Fig. 69 e 70 - Imagem de satélite do Portinho da Entrada da Barca e organograma.
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45 m
Legenda:

Acesso principal
Bacia Portuária

Área de Armazenamento
Edifícios dedicados a arrumos
Abrigo de Terra		
Edifícios de apoio à atividade portuária
Edifícios de apoio ao turismo

Fig. 71 e 72 - Imagem de satélite do Porto de Pesca de Azenha do Mar e organograma.
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Fig. 73 e 74 - Imagem de satélite do Portinho de Pesca da Arrifana e organograma.
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Fig. 75 - Armazéns de madeira no Portinho da Lapa de Pombas.
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A Área de Armazenamento corresponde às instalações dedicadas ao arrumo de equipamentos
dos pescadores e dos armadores sendo, também, o local onde estes acabam por passar grande parte
do seu tempo, seja para reparar instrumentos, seja para organizar a próxima viagem ao mar.

Trata-se de um espaço onde a rotina de trabalho é maioritariamente sedentária, evidente pelas
infraestruturas e mobiliário urbano que vão desde bancos, casas de banho, um chafariz, um café ou
espaço de lazer concentrados, todos, nesse lugar. Nessa área, também são, por vezes, perceptíveis
os hábitos de uma pequena comunidade isolada, pela dinâmica social do trabalho que aí decorre,
conferindo uma vivência única e caraterística desse espaço.

A sua morfologia e posição relativa ao resto do complexo portuário varia significativamente
de local para local. O aspeto mais notável, que influencia a sua dimensão, está na quantidade de
utentes regulares do porto, por isso, comunidades pequenas com portos mais pequenos, têm menor
área de armazenamento. Por esse motivo, investigámos três exemplos desta organização nos 6 portos
visitados, onde se identificam relações lógicas idênticas que demonstram a influência da dimensão
e proximidade da comunidade. A relação desta área com o porto pode ser distinguida entre estar a)
anexada ao porto; b) separada do porto; c) ou nas suas próprias casas.

a) Quando está anexada, a dimensão e forma da Área de Armazenamento depende inteiramente
da área disponível na plataforma portuária. Os compartimentos são normalmente pequenos
e encadeados numa ou mais filas para o aproveitamento do espaço. No Portinho da Lapa das
Pombas (afastado da localidade), por exemplo, só cabem 11 cabines de 10 m2, enquanto que o de
Porto Covo (anexado à localidade) conta com 17 armazéns de 12 m2 e 26 garagens (Portinho da
Lapa das Pombas; Porto de Abrigo de Porto Covo; Porto de Pesca das Barcas);

Fig. 76 e 77 - Armazéns do Porto de Pesca das Barcas (em cima) e do Porto de Abrigo de Porto Covo (em baixo).
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Fig. 78 e 79 - Armazéns do Porto de Pesca da Azenha do Mar (em cima) e do Portinho de Pesca da Arrifana (em baixo).
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Fig. 80 e 81 - Casas de pescadores com os apetrechos no exterior no Portinho da Entrada da Barca (em cima) e no
Porto de Pesca da Azenha do Mar (em baixo).
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b) Não havendo espaço nem condições para construir mais edifícios na plataforma portuária,
os armazéns têm que ser separados do porto e ligados por uma estrada. No caso da Arrifana,
por exemplo, o conjunto de armazéns foi construído no topo da arriba. Esse conjunto revela
ser um sistema típico, quando comparado com os outros portos. Trata-se de um conjunto de
construções que cercam um espaço central amplo, com um chafariz no meio (Portinho de Pesca
da Arrifana; Porto de Pesca da Azenha do Mar);

c) No caso de não haver armazéns ou estes serem insuficientes, os pescadores guardam os seus
apetrechos nas suas casas ou perto das suas dormidas. Esta situação é mais evidente no Portinho da
Entrada da Barca onde, ao contrário dos outros portos, não tem armazéns individuais na plataforma
portuária. Ao invés, existe uma pequena comunidade de pescadores, antes da descida para o porto,
onde guardam os apetrechos, não em armazéns dedicados a esse efeito, mas sim nas suas garagens e
nos seus quintais (Portinho da Entrada da Barca; Porto de Pesca da Azenha do Mar).

Fig. 82 e 83 - Abrigo de terra no Portinho da Entrada da Barca (em cima) e no Porto de Pesca da Azenha do Mar (em baixo).
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Chamamos Abrigo de Terra ao espaço onde as embarcações ficam estacionadas fora de água e
onde opera um guincho de arraste junto à rampa de lançamento. Temos que ter em conta que o
Abrigo de Terra não serve só para o arrumo das embarcações, serve também para a sua manutenção
e outros trabalhos que só podem ser feitos em terra firme e que requeiram bastante espaço. Por isso,
é sempre aconselhável prever uma área plana a seguir à Bacia Portuária.

Em portos mais pequenos, com rampas compridas e estreitas, é costume as embarcações
ficarem estacionadas em fila, na zona do arrasto, como se observa, por exemplo, no Portinho
da Entrada da Barca. Esta situação torna-se problemática se houver congestionamento das
embarcações em terra, como ocorre no caso do Porto da Azenha do Mar onde o espaço é
demasiado estreito para todos os utentes e fica facilmente lotado, dificultando o uso do guincho
e a libertação de embarcações para o mar.

Fig. 84 e 85 - Bacia portuária no Portinho de Pesca da Arrifana (em cima) sem agitação marítma e no Porto de Pesca
da Azenha do Mar (em baixo) com agitação marítima.
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A Bacia Portuária é o espaço na superfície da água, cercado por barreiras artificiais ou
naturais, que faz a transição entre a terra e o mar e que protege a entrada do porto da agitação
marítima. Dependendo da sua forma e tamanho, a bacia serve também para o abrigo e trânsito
das embarcações. O Porto de Pesca das Barcas, por exemplo, tem uma bacia ampla o suficiente
para acolher um maior número de embarcações permitindo, em simultâneo, a sua docagem,
reabastecimento, arrasto e trânsito de outras embarcações.

A questão da proteção da bacia face à ondulação é também muito importante, pois no caso de não
haver barreiras naturais eficazes, essa proteção só é conseguida por meio de escavações subaquáticas
e assentamento de paredões na água, o que é considerado um trabalho dispendioso e de grande
esforço com impactos naturais e paisagísticos brutais.

No que toca a estas barreiras, a sua ausência torna a navegação mais complicada ou, por vezes,
impossível. No Porto de Pesca da Azenha do Mar, por exemplo, pela má posição dos paredões
artificiais, não se consegue impedir a ondulação de entrar na bacia durante o mau tempo. Isto alerta
à necessidade de uma operação profissional que se foque nessas questões e que influencie a decisão
final relativa à posição e composição material destes maciços.

Fig. 86 - Porto Covo nos meados do século XX (com o edifício dos banhos quentes na calheta).
Fig. 87 - Extensão do porto a oeste.
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2.3.4 - Porto de Porto Covo

Por meados do século XVIII, o Porto de Porto Covo era uma calheta com uma extensão comprida
de areia e uma pequena baía que servia de ancoradouro, e era considerado importante por servir de
posto de escoamento de carvão para o abastecimento de Lisboa. Para além da agricultura, a pesca em
Porto Covo foi sempre uma caraterística desse povoado, uma vez que “[...] poderia oferecer condições
para o comércio e a pesca.” (PATRÍCIO, 2015: 1 - 2) e, em 1900, teria cerca de 6 embarcações de
pescadores, que aí trabalhavam com redes e covos.

A pesca viria a perder importância com o passar do tempo, levando a população a dedicar-se à atividade
turística e já nos finais do século XIX, Porto Covo era referenciado como uma “[...] estação balnearia,
bastante concorrida [...]” (LEAL, 1880: 392). Em meados do século XX, existia na calheta um edifício para
banhos quentes, com bastante adesão dos visitantes. Em redor desse mesmo edifício, o antigo proprietário,
segundo o próprio, construiu uma muralha para o proteger das marés, que teriam passado a avançar
dentro da calheta devido à remoção das areias na beira mar (SINEENSE, 2011: 3).

Na segunda metade do século XX, a expansão da aldeia foi acompanhada da expansão do próprio porto
mediante a adição de novas infraestruturas para a pesca e para o turismo. Desse modo, o complexo portuário
cresceu para o interior da calheta e em direção ao mar junto à escarpa rochosa (PATRÍCIO, 2015: 9).

Neste momento, este pequeno complexo está dividido em duas partes: os armazéns e garagens (a
Este); e o cais, construído em betão sobre um afloramento rochoso (a Oeste). Atualmente, Porto Covo
tem conhecido pouca adesão para a faina piscatória, servindo mais para atividades turísticas como, por
exemplo, as viagens de barco e o mergulho. Os armazéns e as garagens, na parte este do complexo,
pertencem a pescadores e a outros locais que, em alguns dos casos, são transformados em residências
ou negócios locais, tal é o caso dos antigos banhos quentes que já não servem a sua função original.

Fig. 88 e 89 - Garagem/Armazém ocupado por empresa (à esquerda) e armazém ocupado por um pescador (à direita).
Fig. 90 - Equipamento para mergulho recreativo.
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A preferência por um outro tipo de atividade económica nesse lugar, levou à apropriação dos
edifícios aí presentes pela população que, por sua vez, veio interferir no tipo de vivência dentro dos
próprios espaços do porto. Embora seja considerado espaço portuário, este lugar funciona como uma
parte integrante da urbanidade de Porto Covo, da mesma maneira que um bairro, porque os espaços
e os edifícios aí presentes participam nas rotinas dos habitantes, dando origem a pequenos negócios
turísticos, empresas, oficinas e a retiros de férias.

Fig. 91 - Garagem/Armazém ocupado por local.
Fig. 92 - Anúncio para passeios de barco.

									

Fig. 93 e 94 - Hortas e mobiliário no espaço portuário arranjados pelos locais.
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Fig. 95 - Turistas de visita ao cais da Preguiça.
Fig. 96 - Uso do espaço portuário para festival no Portinho de Pesca da Arrifana.
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2.4 - Porto de Pesca como Espaço Público
Após a análise efetuada no subcapítulo anterior, concluí que o espaço portuário e as suas
infraestruturas são, decisivamente, influenciados pelas necessidades correntes da população.
Assim, quanto mais próximo o porto estiver da localidade, mais evidente será essa influência.
Na prática, e no âmbito de um trabalho desta natureza, considero que a arquitetura de um
porto com este caráter, para além de prever e facilitar uma futura adaptação do espaço, deverá
considerar a área portuária como espaço público, uma vez que, a própria população local, ao
usufruir deste espaço, assim o entende.

Contrariamente a Porto Covo, não há intenções de habitar o espaço portuário da Preguiça,
no entanto, existem motivos que me levam a crer que toda essa área é espaço público. Ora, quem
vem da vila e se dirige à praia terá que passar, obrigatoriamente, pelo porto, o que faz com que o
planeamento desses percursos seja fundamental, assim como o desenho dos pavimentos. Também,
a permanência dos habitantes e visitantes no cais da Preguiça, quer por lazer ou trabalho, fazem
com que esse espaço seja reconhecido como um ponto de interesse público da vila, razão pela qual
considero ser merecedor de algum mobiliário urbano que presencie a sua vivência.

Quer em Porto Covo ou na Preguiça, a razão da intimidade que os habitantes sentem para
com o local de trabalho dos pescadores, para além de ser um lugar que possa incentivar a um
momento de relaxamento ou contemplação, está no facto de ser um espaço que faz parte da
identidade da vila e da própria comunidade.
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Fig. 97 - Vista da metade sudoeste da praia da Preguiça.
Fig. 98 - Vista da metade nordeste da praia da Preguiça.
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3.1 - MEMÓRIA DESCRITIVA
A praia e o cais da Preguiça carecem de boas estruturas de apoio para o desenrolar dos trabalhos
associados à pesca artesanal. Este projeto tem como objetivos a resolução das debilidades ao nível
estrutural que ameaçam esta atividade e o reforço dos benefícios económicos daí provenientes,
nomeadamente com recurso ao desenvolvimento da prática da pesca desportiva e a associação a
outros setores de atividade relacionados com o escoamento do pescado.

Este anteprojeto visa, desde logo, garantir o transporte de materiais e pescado entre a praia
da Preguiça (cota baixa) e a Rua do Fisco (cota alta), de forma cómoda e segura. Uma das
preocupações neste âmbito de atuação consistiu na ocupação do mínimo de espaço possível,
procurando não perturbar a paisagem da praia, limitando essa intervenção ao espaço indispensável
para satisfazer as necessidades operacionais, oferecendo uma resposta desejável para os habitantes,
não comprometendo a dos visitantes.

Os espaços principais e a organização do Porto da Preguiça, definidos neste anteprojeto,
têm por referência a composição espacial identificada na análise dos pequenos portos da Costa
Vicentina. No sentido da terra para o mar, consta de uma Área de Armazenamento, de um
Abrigo de Terra e de uma Bacia Portuária. Os núcleos funcionais terrestres encontram-se sobre
uma nova plataforma de betão que ocupa uma porção da praia (a Nordeste) e que se estende
ao longo do rochedo da fajã, até ao cais atual. A Bacia Portuária fica separada do resto da baía
por um muro-cais, paralelo ao cais atual.

16 m

Fig. 99 - Planta de implantação e contexto urbano do anteprojeto do porto da Preguiça destacada, representada no
Centro de Identidade em conjunto com as intervenções previstas no PDIS.
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16 m
Legenda:

Acesso principal
Bacia Portuária

Área de Armazenamento
Edifícios dedicados a arrumos
Abrigo de Terra		
Edifícios de apoio à atividade portuária
Edifícios de apoio ao turismo

Fig. 100 - Organograma do anteprojeto para o porto da Preguiça.
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3

1

2

8m
Legenda:

Primeira fase

Edifícios da primeira fase

Segunda fase

Primeiro percurso

Segundo percurso

Fig. 101 - Planta baixa da praia e do cais (preexistente): (1) Armazém dos pescadores; (2) Escadaria; (3) Cais atual.
Fig. 102 - Diagrama dos percursos e fases do projeto.
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Este anteprojeto foi pensado para ser executado em duas fases, considerada a exigência
construtiva de alguns elementos desta infraestrutura, como é o exemplo do novo muro-cais,
o qual envolve trabalhos subaquáticos. Embora ambas as fases tenham sido projetadas em
conjunto, considero a primeira a mais importante, uma vez que responde aos principais objetivos
aqui definidos, além de ter sido pensada para funcionar de forma autónoma, isto é, mesmo na
ausência da segunda. No que toca ao planeamento do conjunto das duas fases, são estabelecidas
três condições centrais para a arquitetura do complexo portuário:

- a necessidade de uma grande superfície horizontal plana, essencial para os trabalhos que
decorrem no porto, relativos à pesca, ao manuseamento, arraste e transporte de cargas, e à
acessibilidade de veículos terrestres e marítimos;
- o limite imposto à largura de toda plataforma, definindo o mínimo essencial para as operações
aí realizáveis enquanto se pretende garantir um reduzido impacto paisagístico na praia;
- o facto de o porto ser o encontro de três ambientes distintos — a vila, a praia e o mar —
motiva importantes relações paisagísticas e históricas para o desenvolvimento do projeto, pois
são íntimos da memória, do quotidiano, da cultura dos habitantes e da identidade da Preguiça.

Com base nesta terceira condição, o projeto é definido a partir de dois percursos estruturantes
que dividem e articulam as diferentes áreas funcionais do porto, fazendo, em simultâneo, a transição
entre a vila e a praia, e o porto e o mar. O primeiro, que constitui a primeira fase do projeto, começa
no acesso a nordeste do complexo, fazendo a ligação da Rua do Fisco com a praia; o segundo, liga
o fim da Rua do Fisco ao Abrigo de Terra.

Fig. 103 e 104 - Interior e cacifos do armazém dos pescadores.
Fig. 105 - Alçado sudoeste.
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Fig. 106 - Planta de destaque da primeira fase do projeto: (1) Cabines de armazenamento individuais; (2) Edifício para pescadores amadores; (3) Unidade de armazenamento e produção de gelo; (4) Guincho de arrasto; (5) Escadaria de acesso; (6) Zona de cargas e
descargas; (7) Cisterna; (8) Afloramento rochoso.
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3.1.1 - Primeira Fase do Projeto

A primeira fase do projeto pretende resolver o conjunto de problemas mais urgentes identificado
durante a missão de investigação na Preguiça:

- a escadaria de acesso à praia desde o nível da Rua do Fisco, bastante degradada e sem condições de segurança;
- o armazém dos pescadores, com cacifos pequenos e insuficientes para o atual número de pescadores;
- a inexistência de medidas de proteção contra as enxurradas dentro do espaço portuário;
- a carência de estruturas de armazenamento e conservação do pescado, que explicam o
desaproveitamento de grande parte do produto.

O percurso que desce da Rua do Fisco até à praia é construído na primeira fase, pois é a partir
dele que deverão ser construídos os edifícios nucleares da proposta, essenciais para a pesca artesanal
e desportiva: (1) Cabines de armazenamento, ao nível da praia, para os pescadores locais; (2) um
edifício dedicado à pesca desportiva, ao nível da praia, que consiste num lounge privado com
kitchenette e balneário onde os pescadores amadores se podem equipar ou relaxar, bem como numa
divisão para uma casa de banho pública que serve todos os utilizadores do porto; (3) Unidade de
Armazenamento e Produção de Gelo, ao nível da rua, destinado à conservação do pescado das
famílias e pescadores locais, e está equipado com um pequeno guindaste para içar cargas.

Ainda ao longo do percurso desde a Rua do Fisco para a praia, existirá, no seu início, uma zona de
cargas e descargas (6), de onde se prossegue para uma nova escadaria de acesso (5) e para a Unidade de
Armazenamento e Produção de Gelo. Ao fundo desta escadaria, chega-se à Área de Armazenamento ao
nível da praia (equipada com 24 cabines para os pescadores locais) (1) e ao referido edifício de apoio à
pesca desportiva. Esta área conta também com uma cisterna (7), que se abastece da água da chuva, e com
um guincho (4) que auxilia no arraste das embarcações para a praia.

Fig. 107, 108 e 109 - Escadaria de acesso à praia.
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Este conjunto de edifícios e equipamentos é suficiente para garantir condições de trabalho
seguras e cómodas para os pescadores, pela otimização do armazenamento individual e pela adição
de auxílios mecânicos que proporciona o transporte de cargas pesadas dentro do porto. Ao mesmo
tempo, a construção do edifício com o lounge para pescadores amadores, dá um ponto de partida à
atividade turística conexa da pesca desportiva. Quanto à escadaria de acesso à praia, é essencial a sua
reconstrução total para garantir condições de segurança e promover uma mobilidade segura entre o
nível superior da rua e o nível da praia.

Plataforma nordeste

Superfície da estrutura do
cais original

Fig. 110 - Cais da Preguiça antes da sua expanção.
Fig. 111 - Mirante baleeiro.
Fig. 112 - Distinção das plataformas que compõem o cais atual.

Plataforma sudoeste
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Fig. 113 - Planta de destaque da segunda fase do projeto: (1) Abrigo de Terra; (2) Rampa de lançamento; (3) Bacia Portuária; (4) Muro-cais; (5) Farolim; (6) Guindaste; (7) Dispensador de combustível; (8) Seperfície do cais original; (9) Mirante baleeiro; (10) Bancos.
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3.1.2 - Segunda Fase do Projeto

A segunda fase do projeto amplia a plataforma construída na praia, na primeira fase, e a sua conexão
com a plataforma sudoeste do cais original. As caraterísticas mais importantes desta fase são a construção
do Abrigo de Terra (1) (com amplitude suficiente para guardar, pelo menos, 21 embarcações artesanais),
uma rampa de lançamento (2) e a sua respetiva ligação com o final da Rua do Fisco, adjacente à antiga
alfândega, por meio de um acesso viário.

O acesso viário, previsto para atuar com circulação mista (automóvel, embora limitada, partilhada
com peões), possibilita não apenas o transporte de embarcações entre terra e mar, mas também as cargas
e descargas entre veículos terrestres e marítimos. Para tal, o troço do percurso desde o cais original até ao
Abrigo de Terra é composto por áreas planas capazes de garantir a execução de manobras automóveis. A
inclusão de um guindaste mecânico (6) e a construção do muro-cais (4) a sudoeste do porto, acompanhado
de equipamentos de auxílio à amarração, desembarque e navegação, perfaz a disposição do complexo. As
caraterísticas proporcionadas ao complexo do porto por todos os equipamentos e serviços referidos, servem
de reforço às atividades marítimas praticadas na Preguiça, que por sua vez incentivam o desenvolvimento
económico local. Dentro desta ação está ainda prevista a reabilitação do cais atual da Preguiça, pois é
uma estrutura de elevado interesse histórico e com valor patrimonial como pudemos deduzir da análise
histórica neste trabalho. A reabilitação do cais original consiste:

- no aproveitamento da metade nordeste do cais para introduzir bancos largos ao longo do seu limite,
com o objetivo de criar um espaço de relaxamento e não apenas de trabalho;
- na criação de uma extensão da plataforma no lado sudoeste, para alargar o acesso viário e
subsequente extensão ao longo da rocha;
- em renovar o pavimento sobre a estrutura do cais antigo, ainda hoje percetível no centro do cais
atual, e preservar o mirante baleeiro que se encontra na sua extremidade.

Fig. 114 - Afloramento rochoso a norte da praia.

8m
Legenda:

Zona de cargas e descargas
Área de Armazenamento
Abrigo de Terra
Pedra basáltica
Escadas verticais
Postes de amarração

Fig. 115 - Síntese informativa.
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3.2 - Descrição Detalhada
A organização do anteprojeto é pensada sobre uma quadrícula (4 x 4 m) que estabelece uma
métrica construtiva para as plataformas e para o muro-cais, ao mesmo tempo que ordena os vários
elementos nelas dispostos, nomeadamente: pavimentos; edifícios; acessos; e equipamentos de auxílio
à navegação e transporte de cargas.

3.2.1 - Cais e Plataforma

É proposta uma medida de 24 metros para a largura do porto, perpendicular ao maciço
rochoso que delimita a praia, a Oeste. Esta dimensão coincide no limite entre a praia e o porto,
com um afloramento rochoso na zona norte da praia. Tira-se partido deste elemento para um
desenho mais harmonioso do projeto na paisagem, aproveitando os espaços entre as rochas para
compor passagens entre a praia e a plataforma.

De modo a assegurar a passagem de veículos e o manuseamento de cargas pesadas, propõe-se a
construção da plataforma sobre um enrocamento e com recurso a uma camada de betão esquartelado
na maioria da sua superfície, para garantir resistência mecânica e uso prolongado. Em determinados
pontos, onde não está prevista a circulação automóvel, o pavimento é constituído por lajetas de
betão. Entre o betão esquartelado e as lajetas é utilizada pedra basáltica, naturalmente rugosa, para
fazer uma separação visual e sensorial, das áreas do porto.

Os degraus da nova escadaria são revestidos em microcubo, também de basalto, com a ideia
de prolongar o pavimento da rua até ao nível da praia. Isto, porque para além de ser a opção de
pavimento proposta pelo anteprojeto para o espaço público do Centro de Identidade, a escadaria está
em contacto direto com a Rua do Fisco, logo, esta coerência estética ganha particular importância.

Fig. 116 e 117 - Depósito de rochas e seixo decorrente das enxurradas na praia.
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Fig. 118 - Cortes longitudinais: (1) Betão esquartelado; (2) Camada de assentamento (núcleo); (3) Enrocamento (underlayer); (4) Armadura.
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As pendente das áreas funcionais do porto têm especial importância por três motivos, dois deles
relacionados com as enxurradas:

- primeiro, para garantir o acesso desde o cais original à praia, tendo em conta os transportes de cargas;
- segundo, a Área de Armazenamento deve estar mais elevada do que o nível do cais, para não
correr o risco de acumular sedimentos na plataforma e não permitir a subida das águas da ribeira,
na época das chuvas, para cima da plataforma portuária;
- terceiro, relativo às diferentes orientações das pendentes, permite desviar o curso da água das
chuvas em cima da plataforma. Por exemplo, a inclinação da Área de Armazenamento é orientada
para o sentido da praia, de modo a não fazer correr a água das chuvas para o Abrigo de Terra
evitando, assim, a agitação na Bacia Portuária.

Por sugestão do engenheiro Lucas Santos1, o sistema construtivo do novo cais e do prolongamento do
cais original foram pensados como um sistema misto, composto por blocos de betão de grandes dimensões,
assentes sobre um enrocamento, para proteger o fundo da Bacia Portuária da acumulação de sedimentos.

A especificidade do enrocamento é importante, de modo a garantir a estabilidade da plataforma
portuária. Este é composto por uma camada primária de pedras (3) (500 - 1000 kg), para permitir
a construção sobre o fundo arenoso. Esta camada tem de envolver um núcleo de pedras pequenas
(2) (sem areia ou partículas finas), que permita o assentamento da plataforma e dos blocos de betão.
Quando exposto, quer na superfície quer submerso, o núcleo tem de ser revestido por uma ou mais
camadas de armadura (4) (formadas por pedras entre 1 a 3 toneladas) (SCIORTINO, BARCALI e
CARLESI, 1995: 39 - 44).

1 Durante o desenvolvimento deste anteprojeto o engenheiro Lucas Santos, docente do M_EIA, com base nos seus
conhecimentos de engenharia hidráulica, colaborou para a decisão dos tipos de materiais e métodos de construção das
estruturas submersas do porto.

Fig. 119 - Esquema construtivo típico de um quebra-mar.
Fig. 120 - Esquema construtívo de um cais (por blocos de betão) encostado a uma margem.
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Fig. 121 - Cortes transversais: (1) Enrocamento (underlayer); (2) Camada de assentamento (núcleo); (3) Blocos de betão; (4) Armadura; (5) Betão esquartelado; (6) Estrutura existente; (7) Muro de contenção.
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Está também prevista, para a plataforma portuária, a implementação dos seguintes equipamentos
de auxílio à navegação e ao transporte de cargas dentro do porto2:

- plataformas flutuantes, para facilitar a atracação das embarcações pequenas na Bacia Portuária e
que permitem uma organização versátil;
- 23 postes de amarração e 15 escadas verticais fixas ao redor dos cais;
- uma área designada para um dispensador de combustível;
- um farolim no extremo sul do complexo portuário, para auxiliar a navegação e a entrada das
embarcações na bacia em momentos de fraca visibilidade;
- um guincho, dentro de uma pequena cabine perto da rampa de lançamento para o arraste das embarcações;
- um guindaste entre a bacia e o acesso viário que oferece uma vantagem mecânica no transporte
de cargas entre as embarcações e a terra firme.

2 A proposta dos esquipamentos para este anteptojeto (com exceção dos postes de amarração, escadas verticais e
dispensador de combustível) foi limitada aos que têm influência direta nos objetivos deste trabalho e que, por sua vêz,
influenciam o tamanho e morfologia de certas àreas do espaço portuário. Ver MIGUENS, Altineu (2019). Auxílios
Visuais à Navegação: Faróis, Faroletes, Barcasfaróis, Bóias, Balizas e Sistemas de Balizamento. Navegação: A Ciência e
a Arte, 1ª Revisão Atualizada, v. I, cap. 13: 347 – 403.
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Fig. 122 - Axonometria explodida da Cabine de Armazenamento Individual: (1) Chapa metálica; (2) Painéis Viroc;
(3) Estrutura em madeira; (4) Painéis de contraplacado; (5) Pés metálicos ajustáveis.
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3.2.2 - Cabines de Armazenamento Individuais

Para substituir o atual armazém dos pescadores na Praia da Preguiça, são dispostas 24 cabines de
armazenamento com 6,8 m2 para uso individual dos pescadores ou armadores. As cabines foram pensadas
para serem construídas com materiais leves, à base de madeiras, para facilitar o seu transporte até à Vila da
Preguiça e para serem reorganizadas dentro do espaço portuário pelas pessoas. A base da cabine consiste
em 8 pés metálicos (5) que se ajustam às pendentes e permitem a sua fixação à plataforma de betão. É
desnecessário integrar um chão/plataforma base com a estrutura de madeira (3), não só pela preocupação
com a leveza da cabine, mas também pelo facto de ser um componente que se iria danificar muito
rapidamente por causa da humidade e sujidades provenientes de óleos e combustíveis.

A estrutura da cobertura é composta por duas filas de travessas em madeira: uma no interior da cabine, de nível,
para pendurar objetos como redes ou cordas; a outra inclinada, que serve de suporte e fixação do revestimento
exterior, que é, neste caso, em chapa metálica (1). A pendente da cobertura é orientada para a entrada, fazendo
com que o fundo da cabine seja mais alto e permita aberturas superiores para ventilação natural. A altura do fundo
da cabine proporciona espaço suficiente para a entrada de objetos mais compridos, como remos ou mastros.

No interior, a parede é revestida com painéis de contraplacado (4) para permitir a fixação de
prateleiras ou ganchos, e por se tratar de um material que é comumente acessível no mercado local,
como o revestimento da cobertura, facilmente substituído caso necessário. No exterior, propõe-se o
revestimento com painéis compósitos de cimento e madeira (2), resistentes à humidade, que servem
de camada protetora durante os temporais e podem ser pintados.

Não obstante aos materiais aqui propostos, a estrutura simples permite a fixação de outros materiais de
revestimento quer no interior, quer no exterior (inclusive na cobertura). Assim, existe a possibilidade de ser apenas
construída a estrutura de madeira, deixando para os próprios utilizadores a opção dos revestimentos a serem aplicados.
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Fig. 123 e 124 - Corte pelo lounge e alçado nordeste do Edifício para Pescadores Amadores.
Fig. 125 - Planta baixa: (1) Casa de banho pública; (2) Casa de banho privada; (3) Corredor com cacifos; (4)
Arrecadação; (5) Lounge; (6) Kitchenette.

									

3 - Proposta

113

3.2.3 - Edifício para Pescadores Amadores

O edifício que serve de apoio à pesca desportiva possui duas áreas privadas e uma pública: um lounge
e uma arrecadação para os pescadores amadores, e uma casa de banho pública (1) para todos os usuários
do porto. A área privada do lounge para Pescadores Amadores (5) é a mais importante, porque é onde
os visitantes podem aceder a cacifos individuais (3) para se prepararem para a pescaria e onde podem
relaxar e preparar refeições. Estas divisões estão separadas pela kitchenette (6), entre o lounge e o corredor
com cacifos, que por sua vez comunica com uma casa de banho privada (2) para higiene pessoal. A
arrecadação privada (4) é acedida pela fachada noroeste, por ser suscetível a sujidades.

Existem três condições importantes a ter em conta no desenho do sistema construtivo:

- ter uma estrutura fixa que não incentive eventuais ampliações no edifício fora do seu perímetro
original, pois compromete as funções do espaço exterior e terá elevados impactos paisagísticos;
- estar preparado para as condições climatéricas do lugar, tirando partido de sistemas de
refrigeração passivos;
- a manutenção do edifício deve ser facilitada, de modo a garantir a sua preservação futura.

Parte das opções relativas aos materiais e sistema construtivo tomadas para o desenho do edifício,
principalmente no que toca à estrutura e às paredes, tem por referência a obra do Centro Escolar
na Chã das Caldeiras, Ilha do Fogo,Cabo Verde, projeto de Leão Lopes (ver anexo 6). Recorre-se,
também aqui, a um conjunto de técnicas de refrigeração passivas, típicas dessa região, que promovem
o conforto térmico no interior do edifício.

2m
Fig. 126 - Axonometria explodida do Edifício para Pescadores Amadores destacando o sistema de meia-porta.
Fig. 127 - Sistema de meia-porta na sede do Atelier Mar (Mindelo).
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A estrutura principal deste edifício é constituída por pilares e vigas de perfil retangular, em betão armado, o
material predominante na plataforma portuária. O invólucro exterior é uma parede dupla de tijolo (de cimento
e pozolana), com o espaço entre os dois panos de parede preenchido com sedimento basáltico (jorra) e rebocadas
pelo lado interior à exceção das casas de banho, que são revestidas a azulejo no interior e, no exterior, a estereotomia
fica aparente. Como a parede exterior não chega à cobertura, é possível colocar janelas entre estes dois elementos,
proporcionando assim iluminação natural em todo o edifício e um sistema de ventilação natural cruzada.

Evita-se abrir vãos de janela na parede exterior, não só por já haver iluminação periférica natural, mas
também para promover a resistência térmica do edifício face ao calor. A própria valorização da superfície
da parede no interior foi também um aspeto tido em conta, pois, muitas vezes, serve para decorar,
pendurar objetos ou encostar mobílias trazidas pelos que usufruem do edifício.

No lounge, como se trata de uma divisão relativamente pequena, aposta-se na criação de
dois vãos de entrada, um virado para o espaço portuário, outro virado para o mar que, graças
ao sistema de meia-porta, inspirado na solução usada por Leão Lopes na sede do Atelier Mar,
podem também ser usados como janela. Os cacifos e a kitchenette no lounge são construídos com
painéis de contraplacado, já as portas e os caixilhos são em madeira, facilmente substituíveis.
Quanto à superfície do pavimento no interior, propõe-se betão afagado pela facilidade na lavagem.

A cobertura é de uma só água e tem uma estrutura mista com vigas mestras de betão armado e
travessas de madeira entre as vigas. O revestimento exterior é em telha Marselha, como estabelecido
no PDIS, uma vez que a cobertura é visível a partir dos níveis mais elevados. É também por este
motivo que o telhado tem apenas uma água e o seu sentido descendente ser orientado para a entrada
superior do porto. Para proteger o edifício do calor a solução construtiva da cobertura adota, para o seu
interior, uma camada de poliestireno extrudido, e os beirais, a Nordeste e a Sudoeste são prolongados
ligeiramente para o sombreamento das fachadas.
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Fig. 128 e 129 - Corte pelo interior e exterior da Unidade de Armazenamento e Produção de Gelo.
Fig. 130 - Planta baixa: (1) Câmara frigorífica; (2) Máquina de gelo; (3) Silo de gelo; (4) Reservatório de água; (5) Mesa
para preparação de pescado; (6) Guincho.
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3.2.4 - Unidade de Armazenamento e Produção de Gelo

A proposta da Unidade de Armazenamento e Produção de Gelo foi objeto de discussão entre
todos os constituintes do Laboratório(s) da Preguiça, como alternativa à localização do projeto, de
um edifício que abriga uma máquina de fabrico de gelo e câmara frigorífica para a conservação
de pescado na Preguiça, como infraestrutura urbana de apoio à comunidade piscatória (ver anexo
7). Esta proposta visa alterar a posição e, consequentemente, o desenho do edifício que guarda
os equipamentos de frio, para estarem mais próximos do local de trabalho dos pescadores. Este
projeto foi inicialmente proposto pela Unidade Técnica da Região de São Nicolau do Programa de
Promoção de Oportunidades Socioeconómicas Rurais [POSER], que guarda os equipamentos de
frio, para estarem mais próximos do local de trabalho dos pescadores.

O edifício, conforme já mencionado, é posicionado no topo da nova escadaria do porto, ao lado
de uma área exterior, prevista para cargas e descargas. Assim, este projeto, além de proporcionar a
conservação e tratamento de pescado, integra um pequeno guincho (6) para içar cargas entre a Rua
do Fisco e a Área de Armazenamento. Deste modo, o edifício está dividido em duas partes: uma
exterior, para o manuseamento do guincho e das cargas; e outra interior, para os equipamentos de
frio - (1) uma câmara frigorífica, (2) uma máquina de gelo, (3) um silo de gelo, (5) uma mesa para
preparação de pescado, e (4) um reservatório de água.

O sistema construtivo segue a lógica construtiva do Edifício para Pescadores Amadores, com
a estrutura principal em betão armado, cobertura com estrutura de madeira revestida com telha
Marselha, paredes duplas de tijolo e pavimento em betão afagado. Existem, no entanto, algumas
diferenças devido ao programa do edifício e à especificidade do sítio onde deve ser construído.
A estrutura não é toda suportada por pilares, uma vez que a fachada nordeste do edifício está
encostada a uma casa e em contacto com o solo, sendo aqui sugerida uma parede contínua de betão

2m

Fig. 131 - Axonometria explodida da Unidade de Armazenamento e Produção de Gelo.
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que suporte o terreno e o vigamento. Devido ao manuseamento de produtos alimentares, o interior,
em vez de rebocado, é revestido a azulejos, vendo facilitada a sua higienização.

Ao contrário do Edifício para Pescadores Amadores, as exigências térmicas são maiores para o
funcionamento eficaz dos equipamentos de frio. Desse modo, tanto a parede exterior (da fachada
sudoeste) como a cobertura, têm camadas de isolamento maiores. Os vãos são reduzidos para permitir
apenas alguma ventilação e luminosidade no interior.
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As dissertações produzidas no âmbito do Laboratório(s) da Preguiça deram a conhecer, a este grupo
de estudantes, a cultura arquitetónica de outro país, e a oportunidade de entrar em contacto com a
execução de um projeto em contexto real, abrangendo a encomenda, os clientes e os investidores. Para
além de desenvolver resultados adequados aos pedidos dos clientes, a motivação deste trabalho foca-se na
capacitação da população da vila. Como já foi esclarecido, este anteprojeto é uma necessidade premente,
pois o porto é uma infraestrutura indispensável à subsistência económica e alimentar das famílias que
vivem no Centro de Identidade. No seu estado atual, prejudica o potencial da faina piscatória e a analisar
o decurso da pesca artesanal na praia e no cais da Vila da Preguiça, surgiram duas questões que serviram
de ponto de partida para o desenvolvimento deste anteprojeto:

- quais as intervenções fundamentais para apoiar o trabalho atual dos pescadores?
- como pode o porto de pesca estimular o desenvolvimento económico da Vila da Preguiça?

A meu ver, respondendo à primeira questão, a parte mais importante desta intervenção são as Cabines de
Armazenamento Individual, porque são as estruturas mais fáceis de construir, de transportar e de implantar
no terreno, em comparação com o resto dos elementos da proposta. A circunstância mais preocupante para
este anteprojeto, reside no facto de os cacifos utilizados atualmente pelos pescadores serem demasiado
pequenos e impróprios para guardar os seus apetrechos. Isto dá origem a dois problemas: a danificação dos
equipamentos, principalmente dos motores fora de borda (acabando por prejudicar as pescas); e a acumulação
de apetrechos nas áreas exteriores ou em lugares impróprios, (acabando por se estragar e poluir a praia e o mar).

Quanto à segunda questão, a fim de aproveitar o porto para gerar rendimento extra para a vila, proponho
a pesca desportiva como atividade económica complementar. Para além do território marítimo ao redor da
Preguiça ter caraterísticas específicas que propiciam esta atividade, considero que a pesca desportiva pode dar
azo a um modelo turístico não invasivo, como explicado no capítulo 2.2. Tendo em conta o espaço limitado
na praia da Preguiça, um edifício pequeno é suficiente para satisfazer as necessidades da pesca desportiva.
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Saliento, que é dada importância à pesca desportiva, neste trabalho, pois é uma atividade turística cujo
modus operandi está diretamente relacionado com o da faina dos pescadores da Preguiça. Para além deste tipo
de turismo também ser rentável e viável, não se pode excluir a possibilidade de outras atividades de lazer, ou
até de caráter científico, que possam vir a surgir por iniciativa de entidades privadas, governamentais ou pelas
próprias famílias que residem no Centro de Identidade. Refiro-me a atividades que tirem partido da variedade
de espécies marinhas na plataforma continental das ilhas de Barlavento, como o mergulho e a observação da
vida marinha, nomeadamente das baleias, que precisa sobretudo de uma embarcação e um porto para a abrigar.

Por não haver um programa pré-definido, no início deste trabalho, coube-me propor e desenvolver esse
programa. Por isso, tomei este trabalho como um novo desafio, também por se tratar de um projeto em contexto
real, enquanto estudante de arquitetura, e como oportunidade para aplicar as aprendizagens adquiridas ao
longo do curso. A dificuldade em encontrar referências que se relacionassem com o panorama topográfico e
socioeconómico do local da intervenção, motivou-me a realizar uma viagem de estudo à Costa Vicentina. Aí,
pude observar pessoalmente o funcionamento de pequenos portos dedicados à pesca artesanal, que estão sujeitos
às mesmas condições do Porto da Preguiça, de salientar: o facto de terem o mesmo tipo de relações espaciais entre
as comunidades e os portos. Esta viagem de estudo foi fundamental para este trabalho, não só por ter ajudado
a desenvolver o modelo organizativo do anteprojeto, mas também por ter levantado outra questão importante:

- fará o porto parte do espaço público?

A visita a Porto Covo merece ser destacada, por causa da relação espacial da vila com o porto, relação
essa que é muito semelhante à que a da Vila da Preguiça tem com o seu. Considero o espaço portuário de
Porto Covo, assim como o da Preguiça, intrínsecos à sua urbanidade, por outras palavras, o porto é uma
extensão da vila. Assim, o desenho do espaço público tem de ser levado em consideração. A meu ver, o
tema sobre o porto de pesca como espaço público, abordado no capítulo 2.4, tem potencial para ser ainda
mais aprofundado, continuando a apurar aquilo que sabemos, atualmente, sobre a relação porto-cidade.
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Merecem também relevo os capítulos 1.2 e 1.3, pela investigação dedicada às referências históricas
relativas ao Porto da Preguiça. Por meio de compilação e comparação de eventos históricos em São
Nicolau, na Vila do Tarrafal e na Vila da Preguiça, compreendi a razão do posicionamento do Porto
da Preguiça e também do seu estado atual. Acredito que a história deste porto e da sua vila não foi de
todo concluída, o que deixa em aberto a realização de outros estudos que a possam enriquecer, inclusive
à cerca do papel que ambos desenrolaram nos meados do século XX, durante o Estado Novo. Quanto
mais descobrirmos sobre o seu passado, melhor entenderemos a história da Preguiça e de São Nicolau.

Por fim, a proposta para o tipo de infraestruturas e espaços deste anteprojeto, assim como a sua
organização, é da responsabilidade da disciplina de arquitetura, porque o seu planeamento tem
de ser fundado numa pesquisa dedicada à sua inserção nos ambientes físico, económico e social,
caraterísticos do Centro de Identidade. No entanto, admito que para o planeamento e construção de
um complexo portuário, do ponto de vista técnico, são indispensáveis os contributos das disciplinas
de engenharia civil e hidráulica, matérias que não domino, assim como uma prospeção prévia do
terreno onde se vai intervir por parte de profissionais responsáveis.
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Maquete da Vila da Preguiça destacando o plano à escala 1:1000 (cartão bristol e balsa). (2019)
Produzida pela equipa do Laboratório(s) da Preguiça. Fotografada por Philippa Remhof.

							

Maquetes

131

							

Maquetes

133

Maquete do anteprojeto à escala 1:200 (madeira e betão). (2020)
Produzida e fotografada pelo autor.
Um sincero obrigado ao meu pai por me fornecer todas a ferramentas necessárias.
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Em simbolismo do ambiente acidentado, rochoso e de cores quentes, onde se insere este projeto, a base que representa o terreno é formada por 49 peças de madeira de pinho unidas por dois varões roscados.
Os edifícios foram esculpidos em madeira, “fundindo-se” visualmente com a base. A plataforma proposta é feita de betão, o mesmo material que se escolheu para o próprio projeto.
Mais do que uma maquete, esta peça do trabalho é uma escultura concebida por meio de experimentação.
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Processo de construção da maquete. (2020)
Fotografado pelo autor.
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Maquete da Cabine de Armazenamento Individual à escala 1:20 (balsa). (2020)
Produzida e fotografada pelo autor.
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			 Imagens, Desenhos e Esquiços do Processo Projetual

PROBLEMA
A construção do porto do Tarrafal em São Nicolau limitou a atividade e as condições
do porto da Preguiça, levando à negligência da sua frente mar e ao declínio da atividade
pesqueira, principal sustento das famílias. Atualmente a baía de São Jorge, não tem
condições infraestruturais e funcionais, nem acessos seguros para os trabalhos aí realizados.

MÉTODO
A visita ao local foi essencial para identificar os problemas físicos e sociais da atividade pesqueira em conjunto com uma investigação bibliográfica que abrange a pesca e
o turismo. Deste estudo procura-se retirar conhecimento aprofundado para a realização
de um porto de abrigo que permita a coexistência da pesca artesanal com a desportiva,
um importante motor do desenvolvimento sustentável da Preguiça.

PROGRAMA
É proposta uma plataforma de betão e um guincho que permitam o arrastamento e
abrigo das embarcações. O setor com acesso à rua e o armazém será reconstruido com
uma nova escadaria e um elevador para facilitar a mobilidade do peixe. Anexado estará
uma infraestrutura para o armazenamento e distribuição do produto com recurso a uma
fábrica de gelo e novos cacifos para acomodar as necessidades de trabalho dos pescadores.

UM PORTO PARA A PREGUIÇA
AFONSO GUIMARÃES
ORIENTADOR: PROFESSOR DOUTOR ADELINO GONÇALVES | TEMA: LABORATORIO(S) DA PREGUIÇA
MIA | DARQ/FCTUC | SEMINÁRIO DE INVESTIGAÇÃO EM ARQUITECTURA 2015/2016

Painel do projeto de tese.

					

Painel preliminar do anteprojeto.
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Primeiros esquiços.
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Estudos de campo e planeamento por organograma.
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Levantamentos in situ.
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Escadaria.

					

Edifício de Apoio aos Pescadores Amadores.
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Cabine de Armazenamento Individual.
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Anexo 1 - Enunciado da visita de estudo a Cabo Verde

Laboratório(s) da Preguiça
Visita de Estudo, dezembro de 2018, 7-16

Programa
7e8
Viagem de Coimbra (Pt) até São Nicolau (CV)
9 a 11
Contato com o contexto e a realidade do plano-projeto na Ilha de São Nicolau
Visitas à Ribeira Brava e Tarrafal
Trabalho de campo na Preguiça:
— levantamentos arquitetónicos e inquéritos;
— discussão do(s) programa(s) da intervenção com a população e entidades locais, designadamente
com a Câmara Municipal de Ribeira Brava
12 e 13
Viagem da Ilha de São Nicolau p/ a de São Vicente
Visitas ao Mindelo, São João de Évora, Baia da Gatas, Madeiral
Visita à M_EIA
14 e 15
Viagem para a Ilha de Santo Antão
Visita à Ilha e à oficinas e projetos de desenvolvimento integrado da ONG Atelier Mar em Lajedos,
Ponta do Sol e Chã do Feijoal
Viagem para a Ilha de São Vicente
16
Viagem de regresso a Coimbra
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Anexo 2 - Enunciado do(s) Laboratório(s) da Preguiça

Laboratório(s) da Preguiça
1.

Objeto

Laboratório(s) da Preguiça é uma ação de cooperação entre a Câmara Municipal de Ribeira Brava, o
M_EIA – Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura, o Atelier Mar (ONG), o
Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
[dARQ] e a Cátedra UNESCO Diálogo Intercultural em Patrimónios de Influência Portuguesa
[Patrimónios], também da Universidade de Coimbra, com vista à elaboração de um programa
integrado de intervenções nos quadros físico, sociocultural e económico de Preguiça, na Ilha de São
Nicolau, Cabo Verde.

2.

Objetivos

Os objetivos principais das intervenções a propor são:
-

O reforço da qualidade de vida dos habitantes de Preguiça, incluindo a criação de emprego e/ou
reforço das condições de trabalho e o (re)alojamento de um grupo de 20 famílias que deverá
desocupar edifícios com valor patrimonial que a Câmara Municipal da Ribeira Brava pretende
destinar a outros fins;

-

O desenvolvimento e/ou capacitação de atividades enquadradas na economia e cultura do mar
(pesca, turismo, transportes, etc.), incluindo: a criação e/ou requalificação de infraestruturas; a
instalação de equipamentos e serviços; e a formação para o associativismo;

-

A valorização do património urbanístico, incluindo intervenções diretas no edificado e no
espaço público, bem como a produção e/ou organização de conteúdos para registar e divulgar a
história do lugar.

Palavras-chave:

3.

Cultura e salvaguarda em desenvolvimento; planeamento estratégico; economia social;
habitação; reabilitação.

Modelo de funcionamento

Os trabalhos a realizar no âmbito do(s) Laboratório(s) da Preguiça constituirão o mote para o
desenvolvimento de dissertações de mestrado de um conjunto de alunos finalistas dos Mestrados
Integrados em Arquitetura [MIA] do M_EIA e do dARQ. Significa isto que o modelo de
funcionamento desta ação de cooperação assenta na articulação das atividades letivas do último ano
de formação dos estudantes de arquitetura – atividades dedicadas à preparação das suas dissertações
de mestrado –, com atividades de extensão e prestação de serviços à comunidade.
Cada um dos três grandes objetivos do(s) Laboratório(s) da Preguiça proporcionará a definição de
linhas temáticas individuais para a dissertação de cada estudante, embora todas devam ter uma
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natureza de projeto, ou seja, deverão ser dissertações que apresentem propostas de planeamento
urbanístico e de projeto de arquitetura para a Preguiça (infraestruturas, edifícios e espaço público).
Os trabalhos serão desenvolvidos pelos alunos finalistas sob a orientação de professores do M_EIA
e do dARQ.
O início e o término dos trabalhos coincidirão com o calendário escolar dos MIA, ou seja, terão
início em setembro de 2018 e terminarão em julho de 2019. Num período intermédio, em dezembro
de 2018, serão apresentados os primeiros resultados do(s) Laboratório(s), constituídos pelos estudos
prévios das propostas de intervenção em Preguiça.
Este momento terá lugar em São Nicolau e constituirá uma oportunidade para os alunos avaliarem a
pertinência dos estudos prévios que desenvolveram, assim como para consolidar as suas propostas a
partir da sua discussão com os orientadores, os representantes da comunidade de Preguiça e a
Câmara Municipal de Ribeira Brava, para o seu posterior desenvolvimento até níveis de detalhe que
possibilitem a programação de trabalhos com vista à sua realização efetiva.

4.

Calendário

Setembro/Outubro, 2018

Início dos trabalhos (dARQ/M_EIA)

Dezembro, 2018

Viagem de estudo e discussão dos estudos prévios (São Nicolau)

Julho, 2019

Finalização dos projetos

5.

Dissertações

4.1. Bases de trabalho necessárias
a)

Bases cartográficas
É imprescindível um conjunto de bases cartográficas, nomeadamente o levantamento
topográfico digital. Este material será recolhido ao longo dos trabalhos.

b)

Estudos sociais, economia, edificado, história.
A recolha de dados sobre o local (realidades históricas, socioeconómicas, características do
cadastro atual, etc.) é fundamental para completar os elementos gráficos e serão igualmente
recolhidos ao longo dos trabalhos.

4.2. Temas para as dissertações
Com base nos objetivos principais das intervenções a propor, será importante identificar
desafios urbanos que permitam definir (potenciais) temas de dissertação. Apresentamos 4
propostas, sendo que cada uma poderá dar origem a várias teses, em número e modo ainda a
definir.
a)

Visão Estratégica (Plano de Desenvolvimento Integrado)
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Este tema será trabalhado de forma conjunta e, portanto, comum a todos os alunos.
Tratando-se de uma base transversal a todas as teses, poderá formar, também ela, uma tese
(não de projeto de arquitetura, mas de planeamento).
b)

Plano de Requalificação do Espaço Público
Um plano de requalificação do espaço público implica um elevado envolvimento com os
restantes projetos, ajudando a definir os equipamentos, mobiliário urbano, percursos, (…),
essenciais para a (re)definição e melhoria da qualidade desses áreas.

c)

Habitações (Realojamento de 20 famílias)
Os projetos de habitação para realojar 20 famílias não são, por si só, temas de dissertação.
Para o serem, os alunos deverão adotar um método assente na ideia de que os projetos das
casas servem outros propósitos para além da habitação das famílias. Isso não significa que a
habitação delas não tem um valor em si, mas importará considerar que casas possam
contribuir para outros interesses públicos. Desse modo, podem ser definidos diferentes temas
para as dissertações, nem todas respeitantes à Preguiça em termos exclusivos, nomeadamente:
- As casas enquanto “projeto planeado”: dissertação baseada, não apenas num projeto de
arquitetura “clássico”, mas num guião para a (auto)construção que garanta níveis de
integração:
- na cultura (de construção) cabo-verdiana ao nível dos sistemas construtivos tradicionais
e respetivas imagens arquitetónicas;
- no clima;
- no património;
- ...
- Arquitetura bioclimática e especificidades do contexto cabo-verdiano e, em particular, de
São Nicolau;

d)

Projeto de novos equipamentos (relacionados com o ‘mar’ e/ou com a ‘terra’)
Alguns dos equipamentos a criar e/ou requalificar em Preguiça visam reforçar a (sua)
economia do mar, baseada essencialmente na pesca. Deste modo, as dissertações que
investirem neste tema deverão ser desenvolvidas com base na defesa do contributo que os
equipamentos podem dar a este nível, além do contributo para a (natural) (re)qualificação do
espaço público. Alguns dos equipamentos e serviços que são:
- Ancoradouro (porto de pesca e/ou porto de recreio);
- Gare (transportes públicos);
- Restaurante, hotel;
- Mercado, centro comunitário.

e)

Projeto de reabilitação de edifícios com valor patrimonial
Dependendo dos valores culturais presentes, poderá haver um enfoque patrimonial e, assim, ter
sentido a elaboração de um Plano de Salvaguarda, incluindo um projeto de reabilitação de
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edifícios com valor patrimonial. O seu desenho deve ser claramente distinto de um plano
urbanístico “clássico”: com base na Visão Estratégica, poderá ser elaborado um guião ou de
recomendações para a salvaguarda.

5.

Bibliografia
As dissertações aqui referenciadas resultaram de pesquisas realizadas através dos motores de
busca bibliográfica. Eleitas pelos títulos/temas que apresentam, merecem ser consultadas e
avaliada a sua pertinência. Esta lista bibliográfica está incompleta e pretende-se a colaboração
dos alunos no seu enriquecimento, tanto no seu âmbito geral, como nos temas tratados
individualmente.
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				Anexo 3 - Reflexões Sobre a Pesca em Cabo Verde

Informação relativa à pesca artesanal e comportamento do atum (inclusive a albacora) em Cabo Verde.
Secretaria de Estado das Pescas (1985). Reflexões Sobre a Pesca em Cabo Verde. 1º Encontro Nacional Sobre Pescas. 10º
Aniversário da Independência de Cabo Verde. Praia: 153 – 155 e 181.
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Distribuição dos bancos de atum em Cabo Verde.
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limitados, representados por populações relativamente pequenas, sensíveis a altas
pressões de pesca e com capacidade relativamente baixa de recuperação (Almeida et al.,
2003).
Caracterização Socioeconómica
Apesar de representar, actualmente, apenas 0.8% do Produto Interno Bruto (0.9% em
2005; 1.4% em 2004) o sector das Pescas constitui uma importante fonte de rendimento
desempenhando ainda um papel determinante na dieta alimentar da população e
contribuindo para a geração de riqueza através das exportações (Merino, 2005). A
maioria do valor acrescentado bruto das pescas é representada pela pesca artesanal, que
contribuiu com 64% do valor acrescentado bruto total do sector em 2000.
O sector das pescas em Cabo Verde representa um dos raros recursos naturais do país e
uma fonte de desenvolvimento. Apesar de se situar numa zona de produtividade primária
importante e de possuir uma vasta zona económica exclusiva (734.265 km²), o potencial
em recursos haliêuticos é reduzido. A fraca extensão da plataforma continental, de
natureza vulcânica, a ausência de sistemas de upwelling, o regime hidrológico e
oceanográfico das águas marítimas, para além da ausência de cursos de água e a raridade
das chuvas, são factores que podem explicar esse reduzido potencial (Bravo de Laguna,
1985). As espécies apresentam uma variedade significativa, mas com abundância
relativamente fraca. Os principais recursos do país estão representados pelos grandes
pelágicos oceânicos (atuns, serra, etc.), pelos pequenos pelágicos costeiros (chicharro,
cavala, etc.), pelos peixes demersais (garoupa, sargo, etc.) e pelas lagostas (de fundo e de
superfície). São ainda exploradas algumas espécies de moluscos, de cefalópodes, de
tubarões e de tartarugas marinhas. Actualmente, o potencial em recursos explorados está
estimado entre 26 mil e 44 mil toneladas. Os recursos são explorados por uma frota
artesanal, composta por embarcações de tamanho diverso, motorizadas ou não, e por uma
frota industrial ou semi-industrial, constituída por embarcações de tamanho maior, com
motor interno (Jardim, 1996). As capturas actuais não ultrapassam as dez mil
toneladas/ano. A transformação e a comercialização são ramos de actividade que se
situam a jusante da captura e que influenciam a tendência de evolução daquela, pelo grau
de rendimento acrescentado retirado da exportação dos recursos. Essa influência torna-se
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Informação relativa à abundância e variedade de espécies na ZEE de Cabo Verde.
SILVA, Hiliana (2009). Pesca Artesanal em Cabo Verde – Arte de pesca linha-de-mão. Dissertação de Mestrado em
Biologia Marinha, Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro: 16, 28, 33 e 34.
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III.

Resultados

1.1

Ocorrência, Distribuição e Abundância das Espécies

Em todo o período analisado (1990, 1991 a 1995 e 1999 a 2003) foram capturados
29.742.789 exemplares pertencentes a 38 espécies agregadas em 19 famílias de
Actinopterygii (Teleostei). A identificação das espécies e com as respectivas famílias está
referida na tabela 2.
Em termos de frequência de espécies, um conjunto de quatro espécies significou 71,2%
da captura total (figura 4).
A albacora (Thunnus albacares), foi a mais importante em todo o arquipélago,
representando 43,3% das capturas totais, em seguida posicionou-se o serra
(Acanthocybium solandri), com 12,3%, depois o chicharro (Selar crumenophtalmus),
com 7,7% e por último a garoupa (Cephalopholis taeniops) com 7,5%.

28,8%

43,6%

Thunnus albacares
Acanthocybium solandri
Selar crumenophtalmus
Cephalopholis taeniops
Outras espécies
7,55%

7,74%
12,3%

Figura 4 – Percentagens das espécies mais representativas nas capturas com linha- de-mão durante
o período em análise em todo arquipélago.
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Figura 8 – Índices de diversidade específica e de equitabilidade, calculados por ilhas.

Na tabela 3 observa-se a percentagem das capturas totais do arquipélago das espécies
mais abundantes de cada ilha. Nesta análise foi utilizado o teste do qui-quadrado.
T. albacares obteve o maior número de exemplares (43,3%), e presente em todas as ilhas,
tendo sido na ilha de São Nicolau onde se registou maior percentagem (17%). Para a ilha
de Santo Antão, a espécie com maior percentagem na captura total para o arquipélago foi
D. macarellus com 53%. Para a ilha de São Vicente, a espécie com maior percentagem
foi S. dumerili com 33%. Em São Nicolau, a espécie mais representativa foi S.
maderensis com 99,5% das capturas totais do arquipélago. Na ilha do Sal, T. albacares
foi a mais representativa, significou 13% das capturas totais do arquipélago. Na Boa
Vista, L. atlanticus foi mais significativo com 18,9% das capturas totais. T. obesus foi a
espécie mais representativa para a ilha do Maio, com 77% das capturas. Na ilha de
Santiago, P. prayensis, ocupou a percentagem mais elevada nas capturas em relação às
outras espécies. Para a ilha do Fogo, A. solandri foi a mais importante, com 29,9% das
capturas. Na ilha da Brava, a espécie com maior percentagem das capturas totais do
arquipélago foi K. pelamis com 29,2%.
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Tabela 3 – Percentagem das espécies mais representativas em cada ilha para as capturas totais do
arquipélago (ac – ausência de capturas).
Espécies

Thunnus abacares
Thunnus obesus
Katsuwonus pelamis
Acanthocybium solandri
Sardinella maderensis
Decapterus macarellus
Selar crumenophthalmus
Lethrinus atlanticus
Seriola dumerili
Cephalopholis taeniops
Muraena sp.
Pseudupeneus prayensis
Diplodus sp.

S.Antão

S.Vicente

S.Nicolau

5,00

14,00

17,00

0,05

0,20

1,40

3,30

13,50

12,10

Sal

B.Vista

Maio

Santiago

Fogo

Brava

13,00

2,00

15,00

19,00

4,00

10,00

6,90

ac

77,30

11,80

2,10

ac

27,00

4,20

0,07

4,20

10,30

7,20

29,90

5,80

10,10

1,70

0,70

10,50

13,90

29,60

15,20

ac

0,10

99,50

ac

ac

0,02

0,16

0,03

0,12

53,00

5,40

5,40

4,80

ac

0,01

20,20

10,10

0,80

21,50

0,20

5,20

0,40

6,05

0,20

44,40

21,50

0,30

2,60

10,30

0,30

7,60

18,10

3,70

26,80

9,10

21,08

18,10

33,10

18,60

4,60

1,40

9,07

10,50

2,50

1,90

10,00

16,00

9,00

7,00

8,00

5,00

21,00

5,00

19,00

19,90

15,08

5,40

4,70

2,04

9,70

32,70

3,10

7,10

2,90

28,80

0,90

1,80

0,60

0,90

62,50

1,20

0,20

4,50

18,01

2,90

10,80

18,80

19,40

21,20

2,60

1,40

Para testar a significância da variação espacial da densidade das espécies mais
abundantes (N2) em cada ilha, foi realizada uma análise estatística com o recurso ao teste
de Kruskal – Wallis (tabela 4). Para a maioria das espécies, a variação da densidade foi
significativa (p<0,01).
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Anexo 5 - Construction and maintenance of artisanal fishing harbours

and village landings

Espaços e infraestruturas componentes de um porto de abrigo.
SCIORTINO, BARCALI e CARLESI (1995). Construction and maintenance of artisanal fishing harbours and village
landings. Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Titulo II, Série III, Roma: 28 - 29.
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Ilustração de um porto de abrigo.
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Anexo 6 - Projeto para o Centro Escolar da Chã das Caldeiras

Plantas e alçados da cantina do projeto do Centro Escolar da Chã das Caldeiras

Material gráfico gentilmente cedido por Dulce Assunção

Planta de Cobertura

Planta Baixa

84.00 m2

cantina

PDI_CHÃ

G_APO

Cantina - Chã das Caldeiras

Plantas, Cortes

Cliente: Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH).

Gabinete de Arquitectura e Planeamento de Obras
Atelier Mar/M_EIA, Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura

Alçado Oeste

Alçado Este

Alçado Norte

Alçado Sul

06

ESC: 1/100

FOLHA:

N

Pormenores construtivos da cantina do projeto do Centro Escolar da Chã das Caldeiras.

1

2

3

5 Pilar de Betão
6 Jorra
7 Bloco Prençado para travamento da Parede
1 Lambril Pré-Fabricado com 8 mm de espessura

2 Betão
3 Blocos Prensados com 6mm de espessura
4 Lambril Pré-Fabricado com 8 mm de espessura

4 5

1 Lambril Pré-Fabricado com 6 mm de espessura

Planta Detalhada a nível do lambril esc. 1/20

Planta Baixa esc. 1/ 50

84.00 m2

cantina

PDI_CHÃ

G_APO

7

Cantina - Chã das Caldeiras

Plantas Detalhadas

Cliente: Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH).

Gabinete de Arquitectura e Planeamento de Obras
Atelier Mar/M_EIA, Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura

Planta Detalhada a cima do lambril esc. 1/20

6

A'

A

11

FOLHA:

N
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Interior e exterior de edifício com sala de aula do Centro Escolar da Chã das Caldeiras.
Fotografias cedidas por Adelino Gonçalves. (2019)
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Processo de construção com recurso a blocos de cimento misturado com pozolana fabricados perto da obra.

221

Anexo 7 - Unidade de Apoio à Pesca e às Embarcações
da Preguiça - S. Nicolau

Equipamentos propostos para a Unidade de Apoio à Pesca e às Embarcações da Preguiça - S. Nicolau.
Ministério da Agricultura e Ambiente (2019). Fabrico de Gelo e Conservação de Pescado. Programa de Promoção de
Oportunidades Sócio Económicas Rurais, Unidade Técnica Região São Nicolau- POSER: 15 - 16. Ribeira Brava.
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Corte da Unidade de Apoio à Pesca e às Embarcações da Preguiça - S. Nicolau
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Planta da Unidade de Apoio à Pesca e às Embarcações da Preguiça - S. Nicolau
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Alçado principal da Unidade de Apoio à Pesca e às Embarcações da Preguiça - S. Nicolau
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Anexo 8 - Carta Náutica do Porto da Preguiça
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