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ENQUADRAMENTO

Esta nota explicativa,refere-se a um estudo previo para o empreendimento 
Beach Club Sofia, a ser construido numa parcela de terreno  que se situa en-
tre as duas enseadas servidas como zonas balneares  denominadas Prainha 
e com forte vocaçao para implementar uma unidade de diversao turistica e 
de lazer,como foi em tempos idos, promovida pela mesma empresa que ora 
pretende retomar essa actividade no local, com a apresentaçao desse estu-
do arquitectônico que se quer impactante e tambem de referencia em termos 
de qualidade de serviços  fazendo jus ao nome que se tornou pioneiro nes-
ta cidade como dos primeiros conceitos Beach Club construido nesta cidade.

A experiencia da promotora Ester Silva e as filhas Sofia Silva e Teresa Silva ( 
Titi Suchi) neste tipo de empreendimento é sobejamente conhecida nesta ci-
dade,assim como seu historico em actividades desse genero ,englobando nao 
so a prestaçao de serviços bar/restaurante/ esplanada ,assim como de natu-
reza artistica e cultural ( Pracinha bar/ esplanada e bar do Centro Cutural Ildo 
Lobo) ambos no Plateau.Estimulado com todo esse historico dessa senhora 
empresaria /empreendedora e a bela localizacao a que uma decada atras,ser-
viu de destaque e referencia ao lazer na nossa cidade, retomamos um pro-
jecto com maturidade necessaria para a competitividade que ora se exige.

Assim nasce um projecto,baseado num  conceito inspirado em elemen-
tos marinhos e maritimos ( buzios,conchas,amebas e calemas maritimas) 
construido sobre um programa simples (ver planta baixa) com layout ade-
quado a actividade de lazer comtemplativo,chillout e serviços de snack/bar 
com ementa especifico da culinaria asiatica ,caboverdeana e internacional.

A implantaçao respeitou a morfologia do terreno,os acessos diferencia-
dos (social e de serviços) servidos por um estacionamento existente e pro-
ximidade dos  empreendimentos hoteleiros. Considerou-se a integraçao 
com a envolvente e outros projectos previstos para as imediaçoes do lo-
cal,com arranjos exteriores, espaço para diversao das crianças,areas ver-
des e arborizadas,assim os  acessos pedonais de integraçao às duas praias  
balneares de forma organica e contextual aos condicionantes do local.

A opçao construtiva ,recai sob elementos estruturais em madeiras la-
minadas pre-fabricadas e montadas no local em tempo habil e sem im-
pacto de obras construidas de forma rigida e tradicional (aco,betao,re-
vestimentos ceramicos, pedras,etc), considerando a construçao de 
natureza removivel e de baixo impacto construido,respeitando o entorno.
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