034 Lubango
Com a pacificação de Angola e a consequente estabilidade económica, diversos projectos foram desenvolvidos
nas frentes ribeirinhas de cidades como
Benguela ou Lobito. A procura está a
sofrer um crescimento acentuado no sul
do país, sendo a cidade de Lubango,
capital da província da Huíla, um dos
futuros e naturais destinos para quem
está interessado na diversificação dos
seus investimentos e numa alternativa
ao escaldante centro de imobiliário de
Luanda.
Rico em recursos naturais como a água e
a pedra, Lubango foi uma das mais excitantes cidades da Angola colonial, podendo ainda encontrar-se nela fantásticos
exemplos de Urbanismo e Arquitectura.

Centre

O Lubango Centre é um edifício multiusos de 9 pisos que integra no seu programa habitação, escritórios e comércio,
e é servido por um parqueamento conjunto, acessos e galerias, num ambiente
seguro e controlado. O projecto está
localizado num tecido urbano consolidado, adjacente à praça principal da cidade e rodeado por edifícios de grande
qualidade arquitectónica, herdados da
época modernista portuguesa.
O tijolo de cor castanha aplicado nas
fachadas foi buscar referências aos originais tijolos de terra, de fabrico popular
vernacular, gerando em simultâneo tramas com transparências geradas pelos
espaços deixados vazios.
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With the Angolan peace and economic
stability, many projects have been developed in waterfront mid-size cities as
Benguela or Lobito. Demand is now increasing in the hinterland, with the city
of Lubango, capital of Huíla district,
as the upcoming destination for those
interested in diversifying their investment from the overheated Luanda real
estate. Rich in natural resources, such
as water and stone, Lubango was one
of the most exciting cities of the colonial times. Great examples of colonial
urbanism and architecture can still be
found within the city.
The Lubango centre is a 9-storey mixeduse project that includes retail, offices
and housing together in a single block

served by common car park, access
and galleries on a secure and controled
environment. The project is set in a consolidated urban fabric, next to the main
reference square of Lubango and is surrounded by astounding building of the
Portuguese modernist legacy. For the
facades the building uses a brown coloured brick has an inspirational motif
from over-layered of mud bricks of the
African vernacular combined with the
wickerwork and transparencies generated from the slots left bare.

Localização Location Lubango, Angola Cliente Client Gestimóvel Programa
Programme Residencial (tipologias T1 a T4), escritórios e comércio Area Bruta de
Construção Gross Built Area 2,650m2 (habitação housing), 2,200m2 (escritórios
offices) and 950m2 (comércio commerce)
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