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O Atelier de Luz é uma empresa de caráter internacional, focada na conceptualização e execução de projetos a diferentes 
escalas: Desenho Urbano, Arquitetura, Paisagismo, Interiorismo, Remodelações, Efémero. 
A filosofia da AL parte de um desenho integral que incorpora elementos da natureza como a água, a vegetação e a luz, 
componentes que da AL considera importantes para criar atmosferas agradáveis para os seres humanos e seres vivos 
que habitam os espaços. A AL assume o compromisso de conceber e construir espaços de qualidade através da análise  
do lugar e do território a trabalhar, além da incorporação de elementos de eficiência energética e processos construtivos 
sustentáveis.
Atelier de Luz é uma empresa com uma visão internacional formada em 2008 e com presença em Barcelona, Cidade do 
México, Porto Alegre e recentemente em Luanda e representada por Karina Silva e Jacques Stiernet.
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Sócios ANGOLA

Miguel del Río I Arquiteto associado l Porto Alegre

Múrcia, Espanha, 1976. Arquiteto pela Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 
México no ano 2002. Master de Projectació Urbanística 
na Universidad Politécnica de Cataluña em 2004 No 
âmbito profissional, colaborou com vários ateliês 
de arquitetura na Cidade do México e Barcelona, 
desenvolvendo projetos de diversas dimensões de 
caráter público e privado. Atualmente reside em Porto 
Alegre, Brasil. 

Karina Silva l Gerente I Contacto de ventas

Nasceu em 22 de junho de 1985 em Benguela, Angola.
Cedo mudou-se para Luanda onde começou uma longa 
carreira no mundo da moda.
Actualmente conjuga a sua carreira como cantora 
infanto-juvenil com a divulgação da sua empresa AL na 
ajuda a reconstrução nacional, apoiando os diferentes 
projectos e causas sociais nas distintas províncias.

Giovani Acevedo I Arquiteto associado l Barcelona

Cidade do México, 1977. Arquiteto pela Universidad 
Nacional Autónoma de México no ano de 2003. Master 
de Arquitetura arte e Espaço Efémero (2004). Master 
de Gestão Imobiliária (2007), Universidad Politécnica 
de Cataluña. Ganhou prémios de arquitetura como o do 
pavilhão de informação JVC da revista Arquine (2001). 
Trabalhou em ateliês importantes desenvolvendo 
projetos imobiliários de habitação, escolas e edifícios 
públicos tanto no México como em Barcelona.

Jacques Stiernet I Arquiteto associado l Angola

Nasceu em Bruxelas no ano de 1979. Arquiteto pela 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de 
Lisboa em Portugal em 2004, ano em que se mudou 
para Barcelona para realizar um estágio profissional. 
Trabalhou como colaborador no ateliê Urgell Arquitectes 
em Barcelona, Marc Streckman and Partners em 
Bruxelas, Plus Art arquitectos e para a construtora Necs 
em Angola. Desde junho de 2012 dedica-se a tempo 
completo ao desenvolvimento da AL em Angola.

Sócios internacional
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Desenho Urbano
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Projeto para o desenvolvimento de um conjunto residencial situado no 
município de Cacuaco,Luanda. O terreno tem forma irregular com uma superfície 
aproximada de 15,6 destinado a receber aos mutilados e ex-combatentes de 
guerra com o objetivo de dar os serviços necessários para sua reabilitação e
convivência. 
A solução proposta para o complexo do Centro Militar estará formado por três 
elementos: a Franja de Equipamentos, estará unificada por um basamento que 
albergará os estacionamentos e serviços o Espaço Central da 80 apartamentos 
de funcionários e 150 Moradias distribuídas em volta de três grandes espaços 
comuns, e o “Rock Garden” aproveitando o sistema de contenção com muros 
de gabião, para criar um parque escalonado que estará unido por meio de 
rampas.

Centro Militar de 
Mutilados e Ex-
Combatentes de 
Guerra.
Lugar:  Cacuaco, Angola
Data: 2013/2014

Moradias T4
Complexo privado

Acesso Equipamentos: Hospital de Reabilitação, 
Minimercado, Farmácia, Restaurantes, 
Área de Lazer e Escola Primária.

80 Apartamentos 
Funcionarios

Espaços comuns, destinados para 
a convivência e o desenvolvimento 
físico dos moradores. Estarão unidos 
entre si por passeios. No espaço central 
terá uma sala de uso comunitário.

Espaço Central 
Moradias adaptadas T2

Rock Garden
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A partir da necessidade de crescimento da cidade do Sumbe e o défice 
de alojamento que existe na actualidade propôs-se um desenvolvimento 
residencial com crescimento de 1000 casas.
O esquema de desenvolvimento está formado por cinco módulos de duzentas 
casas que por sua vez se dividem em quatro módulos de cinquenta. Cada grupo 
de 200 casas desenvolve-se ao redor de um espaço central destinado para 
actividades desportivas, lúdicas, de descanso, de lazer e de convivência.
Em termos conceituais a urbanização baseia-se no conceito da cidade jardín na 
qual o morador tem uma relação muito estreita com a natureza no seu dia a dia 
proporcionando uma qualidade de vida incomparável. Do “Verde” que dá nome 
à urbanização entende-se também o conceito de sustentabilidade.

Urbanização Sumbe 
Verde
Lugar:  Sumbe, Angola
Data: 2013

Módulo 200 casas Módulo 200 casas Módulo 50 casas Módulo 200 casas Módulo 200 casas

Módulo de expansão 200 Casas
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O projeto parte de um programa extenso de equipamento urbano e habitação,  
40 casas de dois dormitórios, 100 casas de três dormitórios, 60 casas de 
quatro dormitórios e dez casas de luxo. Há ainda uma escola primária para 
crianças, um banco, um mercado, um edifício da polícia e um edifício com 
usos mistos. A intenção do projeto foi criar a maior superfície de espaços 
verdes nas circulações veiculares e pedonais, nos pátios privados das casas e 
ainda a incorporação de jardins nos espaços comuns.

Plano Urbano Sumbe
Lugar:  Sumbe, Angola
Data: 2012
Superfície: 226,088 m2
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O projeto parte do desenho dos escritórios da empresa, as naves industriais 
onde se concentram as máquinas de trabalho, uma zona residencial e descanso 
para os trabalhadores  e também o desenho do espaço público, que engloba uma  
zona de carga e descarga para camiões , além de uma zona de estacionamento 
para carros e o desenho de paisagem de todo o complexo.

Fábrica de cerâmica 
em Porto Amboim
Lugar:  Porto Amboim, Angola
Data: 2012
Superfície: 11,013 m2
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Proposta de intervenção da frente fluvial do Centro Histórico de Manaus, 
baseia-se na criação de uma relação direta da cidade com o rio, gerando novos 
espaços públicos fortalecidos por atividades desportivas e culturais provocando 
a reabilitação e reestruturação dos usos comerciais e residenciais existentes. 

Manaus Waterfront
Lugar:  Manaus, Amazonas, Brasil
Data: 2009
Colaboração: Miguel del Río Francos 
com Barst (Sarah Swolfs, Patricia 
García)

praça dos mercados

rambla

amfiteatro

porto urbano

jardim inundável

passeio

quadras poliesportivas
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Plano de estratégias urbanas de articulação, consolidação e de aproveitamento 
meio ambiental e energético para o município de Hospitalet de l’Infant 
reutilizando infraestruturas em desuso.

Plano Urbano 
Vandellòs
Lugar:  Vandellòs, l’Hospitalet de 
l’Infant, Catalunha
Data: 2004
Colaboração: Miguel del Río Francos 
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Habitação
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Considerando as condições topográficas do terreno, a casa está situada em 
uma plataforma a três metros do nível da rua. Aproveitando está situação, a 
orientação norte e as vistas para o vale da cidade a casa se desenvolve a partir 
de um esquema linear. Na planta do térreo, na parte central, se situa a sala de 
estar-jantar, um espaço totalmente aberto que se integra ao alpendre e jardim. 
Esta, limitada por três volumes de pedra que contém os espaços de apoio e 
serviço, os quais suportam a planta superior; um corpo único conectando com 
o térreo através de um pátio interior. Neste primeiro andar situam-se os espaços 
privados, uma sala familiar e quatro suítes unidas por uma sacada continua.

Casa Altos Pinheiros
Lugar:  Canela, Brasil
Data: 2014
Data de construção: 2015
Superfície: 682,79 m2
Arquiteto associado: Adriane Wender

1

2
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A proposta de uma vivenda de praia concebida em madeira , decorre da ideia de 
obter um grande espaço aberto de dupla altura contendo vegetação, protegido 
do exterior por pérgulas e contido por volumes fechados , onde os serviços se 
encontram no rés de chão  e os quartos no 1º andar.

A disposição dos volumes que enquadram o espaço central cria terraços 
e varandas , pátios com vegetação, escadas e pórticos que se  relacionam 
directamente com o espaço central e este, por sua vez, com o espaço exterior.

Casa Praia no Ramiros
Lugar:  Ramiros, Angola
Data: 2014
Superfície: 493,11 m2

1 2
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Um edificio multi-familiar, concebido com uma perspectiva imobiliária que 
aproveita ao máximo a superficie  disponível. As zonas de serviços e I.S. 
situam-se ao centro e ao redor de patios ventilados, libertando os limites do 
terreno até à parte frontal . As zonas de estar situam-se na parte frontal do 
edificio com varandas enquanto os quartos encontram-se na parte posterior 
assegurando privacidade aos mesmos.

Os pisos inferiores destinam-se ao uso comercial, um parque de estacionamento 
e às áreas técnicas. Na cobertura, existe um espaço comunitário para os 
residentes. A fachada principal do edificio responde aos critérios urbanísticos, 
e vai escalonando conforme vai crescendo em altura, aproveitando os espaços 
com varandas.

Edificio de apartamentos 
em Luanda
Lugar:  Vila Alice, Luanda, Angola
Data: 2014
Consultor: Urban Point, Lda
Superfície: 1486,82 m2

Tipo
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O terreno de forma rectangular localiza-se em primeira linha do mar com uma 
pendente bastante acentuada, e dispõe de dois acessos nos extremos, o primeiro 
a uma altura acima do mar de 11.10 metros e o segundo a 1,50 metros.
O conceito parte da ideia de uma sucessão de volumes distribuídos em meios 
níveis, criando um jogo de espaços interiores e exteriores com vistas ao mar.
Estas plataformas articulam-se por quatro escadas, a primeira dentro de casa, 
duas outras perimetrais exteriores e uma ultima que conecta os terraços.
O programa incorpora os escritórios do cliente que se encontram na parte mais 
alta e separada funcionalmente do resto da casa, ao nível da rua numa plataforma 
aberta situa-se o acesso da casa e dos escritórios, e descendo através de meios 
níveis desenvolve-se o programa da casa até chegar ao acesso da praia.

Casa Papyrus
Lugar:  Samba, Angola
Data: 2013/2014
Data de construção: 2014/16
Consultor: Gima Projectos-
Arquitectura e Engenharia, Lda
Superfície:  620 m2
Contractor: Papyrus, Lda
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A casa está inserida num polígono irregular de quatro lados. O cliente fez 
questão de ter uma relação dos espaços com a natureza. No piso inferior o 
acesso divide-se em pedonal e veicular ambos com hierarquias distintas. Ao 
entrar na casa o projeto está desenhado em área livre que articula os espaços da 
sala de estar a dupla altura, sala de jantar, cozinha e os serviços concentrados 
na parte central. Importa mencionar que na dupla altura desenhou-se um muro 
verde, que se relaciona com o pátio de entrada e o pátio posterior mais privado 
que conta com uma piscina e uma zona de descanso coberta com uma pérgola. 
No piso superior, a casa alberga três quartos suite, espaço de jogos e um 
pequeno escritório.

Casa Talatona
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2013
Data de construção: 2013
Consultor: Gima Projectos-Arquitectura 
e Engenharia, Lda
Superfície: 220 m2

1 2
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O terreno está mesmo junto ao mar, acede-se pelo piso inferior a nível veicular 
e pedonal, ao chegar ao vestíbulo o projeto divide-se num corpo com vistas 
para o mar e, por outro lado, um corpo com vistas para um pátio. Na franja com 
vistas para o mar encontra-se um escritório privado e um espaço diáfano que 
compreende o programa de cozinha, sala de estar, sala de jantar, wine-bar, zona 
de descanso e a piscina, num espaço diferenciado encontra-se a sala de jogos. 
Na zona oposta mais próxima da fachada principal encontra-se a zona técnica e 
de empregados que ventila a um pátio privado. No piso superior situam-se três 
quartos e uma suite. Cada quarto conta com quartos de banho independentes e 
varandas com vistas para o mar.

Casa Ramiros
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2013
Superfície: 597m2

1

2
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O projecto nasce de um desenho modular partindo de um esquema da “casa base” que 
é composta por dois quartos (T2) e através da flexibilidade do desenho, pode ampliar-se 
facilmente para trés quartos (T3) e quatro quartos (T4) conservando a estrutura base do 
desenho. É importante mencionar que cada projeto conta com um anexo de serviços.
Uma das premisas importantes é a rapidez construtiva através de materiais e sistemas 
pré-fabricados que proporcionam um processo rápido e inteligente de construção. 
A flexibilidade do projecto foi pensada e adaptada para os diferentes tipos de lotes 
utilizados em Angola.
Os projectos das casas estão focados no estilo de vida e costumes angolanos, e contam 
ainda com o valor adicional de uma boa qualidade de desenho arquitectónico criando 
espaços agradáveis e confortáveis, procurando conformar atmosferas em relação com 
espaços verdes que evoquem tranquilidade.

Habitação Modular
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2012-2013
Superfície: 
T2: 80 m2 e 101 m2  
T3: 120 m2, 
T4: 144 m2
T4 Luxo: 160 m2 
Anexo: 52 m2 cada um
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A casa distribui-se por três niveles, concentrando no andar subterrâneo 
as zonas de empregados, no piso raso as áreas comuns com o dormitório 
principal e finalmente no piso superior encontra-se a zona de quartos e a 
varanda. O conceito base da casa parte de um design que gira em volta de um 
jardim central, criando um espaço único de encontro. O vestíbulo da entrada é 
o preâmbulo para aceder ao grande espaço de dupla altura que contém a sala 
de estar, a sala de jantar e a cozinha. Este será o espaço principal da casa, 
projetado com guarda-sóis para controlar o sol e formar um espaço agradável 
com uma vista para o jardim.

Casa Bairro Azul
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2012
Superfície: 320 m2
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A casa foi projetada em três níveis, concentrando a zona de empregados numa 
semi-cave, a área pública no piso raso e os quartos no primeiro piso. O acesso 
pedonal à casa é através de uma plataforma que remata com um pátio, o qual 
enquadra uma perspetiva do jardim. Este pátio separa os espaços do salão e 
da sala de jantar, o que permite a ventilação da semi-cave onde se encontra 
o dormitório de empregados, a zona de despensa, a lavandaria e a cozinha. 
Por último, no primeiro piso aparecem dois volumes com cobertura inclinada, 
unidos por uma passagem aérea. Um contém dois quartos e distribui-se de 
maneira oblonga para o jardim e o segundo perpendicular à rua  acolhe o 
quarto principal.

Casa Sodimo
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2012
Superfície: 345 m2
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O terreno encontra-se à beira-mar,  a ideia do cliente consitia em ter 6 bungalows 
para os amigos e familiares, e ter duas casas com zonas de descanso, churrasco 
e piscina.  Optou-se por fazer uma arquitetura de volumetrias simples e de um 
só nível para tratar de respeitar o contexto imediato.

Casas Mussulo
Lugar: Ilha do Mussulo, Angola
Data: 2012
Superfície: 630 m2
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O piso inferior compreende um espaço contínuo ligado por plataformas 
que albergam o programa da sala, a sala de jantar, a cozinha e a zona de 
empregados.  Sobre estas plataformas flutuam uns volumes que se articulam 
por escadas e pontes que se refletem nos espaços do piso inferior formando 
o estacionamento coberto, o alpendre de acesso e os espaços públicos para o 
jardim. Ditos volumes acolhem o programa do piso superior que compreende 
os três quartos e um escritório. Cada quarto conta com um quarto de banho 
próprio e uma varanda que controla a luz do sol e as vistas para o interior do 
quarto.

Casa Benfica
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2012
Superfície: 320 m2
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Na zona montanhosa a norte da cidade de Marbella desenhou-se uma casa 
composta por três corpos intersetados no piso raso e no primeiro piso. O 
acesso principal à vivenda realiza-se pelo primeiro piso tanto a pé como de 
carro. Os espaços correspondentes a este nível estão definidos pelo vestíbulo, 
a cozinha e a sala de jantar. No piso inferior desenvolve-se o programa privado 
da vivenda composto por três quartos com vistas para o jardim e a sala de 
estar de dupla altura. Desde o vestíbulo também se poderá aceder ao piso da 
açoteia, onde se desenhou uma cobertura ajardinada que terá uma zona de 
cultivo ecológico e uma zona de estar, localizada na parte mais alta da casa 
com vistas para o mar.

Casa Marbella
Lugar:  Marbella, Espanha
Data: 2009
Superfície: 307 m2
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A casa está inserida no meio de um terreno retangular de 84x23 m. O acesso 
à vivenda faz-se por um dos lados curtos do retângulo através da vegetação 
própria do lugar e um corredor que nos adentra na casa. Por um lado situa-se 
o estacionamento e a entrada secundária e, por outro lado, o acesso principal 
sobre uma plataforma de mármore, ambos os acessos enquadrados pelos 
volumes fragmentados dos dormitórios.  O projeto baseia-se a partir de uma 
cave que abarca a zona técnica e de empregados, no piso raso o salão, a sala de 
jantar, o escritório e no piso superior os 4 dormitórios e varandas. O terreno no 
lado oposto do acesso ombreia com um pequeno lago que constitui o remate 
visual da maioria dos espaços da casa. 

Casa Akumal
Lugar:  Quintana Roo, México
Data: 2009
Superfície: 783 m2

-1

0

1
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O projeto responde a um estrito programa funcional que consta de 28 lofts de 100m2, 
36 lugares de estacionamento, 30% de área livre e áreas comuns. O edifício foi 
trabalhado em módulos de 50m2 que, acoplados de maneira horizontal ou vertical, 
definem as duas únicas tipologias de vivendas, o “flat” e o “duplex”, ambos de 
100m2, criando combinações flexíveis adaptáveis a qualquer situação. Cada loft ou 
grupo de lofts ligados ou isolados pela ajuda de corredores de luz e vegetação cria uma 
situação diferente que permita certa personalização das vivendas, possibilitando além 
disso que cada loft tenha ventilação e iluminação por quase todas as fachadas. Tudo 
isto sem esquecer a ótima orientação e vistas. Para a distribuição interna dos lofts, 
cozinhas, quartos de banho e serviços agruparam-se criando um pacote tipo standard. 
Apesar de os interiores dos lofts serem idênticos dentro das suas tipologias, cada um 
pode ter alguma variação no exterior, precisamente nas varandas e na vegetação.

Loft San Isidro 
Lugar: Lima, Peru
Data: 2007
Superfície: 3,500m2
Colaboração: Silvana Tapia Tolmos
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Equipamento
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A nova sede da Policia Econômica procurara ser um ícone urbano que
inspire Segurança, Transparência e Solidez.
O projeto se desenvolvera a partir de um núcleo central de serviços e
circulações verticais liberando o máximo de espaço no perímetro da
fachada, aproveitando assim a iluminação natural.
A fachada será um elemento estrutural formado por pilares separados a
cada metro, dando assim uma imagem de continuidade e uniformidade
e fazendo que o interior seja um espaço diáfano e versátil. Com os
movimentos dos elementos verticais da fachada se cria uma praça de
acesso que marca as entradas pedonales do edifício.

Policia Econômica 
Luanda
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2014
Superfície: 8075 m2

-2 e -3

-1

0 e Mezzanine

Tipo
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A seguinte proposta pretende atender ás necessidades de lazer e ao 
desenvolvimento social e cultural da Organização da Mulher Angolana (OMA). 
O conjunto, desenvolvido num terreno de aproximadamente 7 HA. contará com 
um Centro de Congressos, uma Área de Lazer e um Hotel de 220 camas com
todos os serviços necessários ao seu bom funcionamento. A partir deste 
programa, a proposta arquitetônica apresenta como espaço principal o Centro 
de Congressos junto com um Foro Aberto sendo estes o núcleo do conjunto.
Em torno deste núcleo desenvolve-se o resto do programa através de umas 
plataformas inclinadas transitáveis que albergam os serviços, como o 
Restaurante e a Área Administrativa. O Hall de Entrada principal tem relação 
direta com a Praça de Acesso, distribuindo as usuárias para os quartos em 
tipologia suite ou Bungalow.

Hotel e Sala de 
Congressos OMA, 
Organização da 
Mulher Angolana
Lugar: Cacuaco, Angola
Data: 2014
Superfície: 9515 m2
Arranjos exteriores: 35000 m2

Estacionamento Hall: Administração 
e Restaurante

Sala de 
Congressos

Bungalows

Praça de Acesso: 
Espelho de água e fonte

Foro
aberto

Horta Area Lazer 
Desportiva

Cobertura 
transitável

Ciclovia
Atletismo

Praça Area 
Lazer

Estacionamento
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O projecto  de remodelação e ampliação dos escritorios administrativos e 
da praça civil do municipio de Belas em Angola, pretende resguardar a idéia 
original do edificio existente, complementando-o com patios interiores, que 
serão os pontos de encontro entre a parte nova e a parte existente.

Administração de 
Belas
Lugar: Belas, Angola
Data: 2014
Superfície: 2770 m2
Arranjos exteriores: 6385 m2
Arquiteto colaborador: 
Paulina Morales Mújica
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Edifício comercial de dois andares destinado para uso comercial dividido em 
três atividades. Salão de festas, Restaurante e Lojas comerciais, com um pátio 
central para estacionamento.
O edifício desenvolve-se a partir de duas franjas laterais que contém as 
lojas e os serviços, estas são interrompidas no sentido transversal na parte 
posterior pelo Salão de Festas no Rés-do-Chão e pelo Restaurante no Primeiro 
Andar, criando um pátio posterior de uso exclusivo do Salão de Festas. Na 
parte Frontal o acesso fica enquadrado por um segundo volume transversal 
de lojas no primeiro andar criando um pátio central limitado pelas circulações 
pedonales. O funcionamento das três atividades do conjunto será independente, 
só compartilham as circulações e os espaços técnicos, ajustando-se as 
necessidades de cada uma delas.

Lojas, Restaurante 
e Salão de Festas 
Dequenha
Lugar: Quifica, Angola
Data: 2014
Consultor: Gima Projectos-Arquitectura 
e Engenharia, Lda
Superfície: 2560 m2
Arquiteto colaborador: 
Paulina Morales Mújica
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A proposta parte do desenho de um jardim e criar uma imagem de empresa 
através de uma arquitetura contemporânea em relação aos espaços verdes.  O 
projeto constitui-se em três plataformas: piso subterrâneo, o estacionamento; 
piso raso, a praça e o centro comercial; piso de primeiro nível, o jardim. Por 
sua vez, estas plataformas estão intersetadas por cinco edifícios, quatro de 
escritórios e um hotel. O piso inferior está composto por vinte locais comerciais 
que constituem um embasamento de pedra;  dito embasamento  articula-se por 
três pátios centrais que serão praças e que ligarão as circulações, da mesma 
forma que o acesso pedonal desde a rua. Os edifícios de escritórios, assim como 
o hotel, partem de uma circulação desde o estacionamento no piso subterrâneo. 
Cada edifício está coberto por uma dupla fachada que permite filtrar e controlar 
a intensidade do sol. 

Centro de Negócios 
Talatona
Lugar: Luanda, Angola
Data: 2012
Superfície: 7.760 m2
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A nova torre na baía Samba parte da simbiose entre arquitetura e natureza, como 
uma maneira de criar uma nova identidade na cidade (um ícone) e espaços 
arquitetónicos de qualidade. O diagrama da torre está pensado para aproveitar 
ao máximo os elementos naturais como a luz, a ventilação cruzada, os espaços 
verdes, em varandas que dão para as fachadas criando duplas ou triplas alturas 
e, por sua vez,  incorpora tecnologia ecológica como a energia solar, captação 
de água e a utilização de materiais prefabricados que proporciona um processo 
rápido e inteligente de construção. 

Torre Samba
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2012
Superfície: 15.700 m2
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Remodelações / Interiorismo
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Remodelação de um pequeno apartamento,  esta pretende unificar o espaço da 
sala de jantar , sala de estar e a cozinha, com um móvel, adaptando-se a cada 
espaço e oferecendo um ambiente acolhedor .

Apartamento em 
Luanda 2
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2014
Data de construção: 2014-2015
Superfície: 79,40 m2
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Um projecto que não respondia  aos requisitos dos proprietários, deu lugar 
a uma remodelação completa de um apartamento em Luanda, oferecendo as 
características desejadas.

Apartamento em 
Luanda 1
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2014
Data de construção: 2014-2015
Superfície: 78,14 m2
Arquiteto colaborador: 
Guilherme Silveira Cardoso
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Projeto de Reforma, extensão de um anexo e espaços ao ar livre. Reforma 
integral da casa existente está ligado ao novo Anexo localizado na parte traseira 
da propriedade através de um volume de serviços utilizando uma face da 
estrutura de madeira que unifica, dá privacidade e sombra, estendendo-se para 
o volume anexo, um volume de vidro duplo altura reflete o exterior, gerando 
uma sensação de espaço no pátio exterior. Pergolas em diferentes níveis para 
diferentes usos, social e relaxamento. Pisos de madeira ao ar livre jogar entre 
os planos de água e vegetação.

Remodelação e 
Ampliação Vila Alice
Lugar:  Vila Alice, Luanda, Angola
Data: 2014
Data de construção: 2015
Superfície: 422,25 m2
Arquiteto colaborador: 
Paulina Morales Mújica 
Thelma Seguí Garandilla

0 1
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Remodelação e ampliação de uma casa existente em um condomínio fechado 
em Talatona. Um projeto de paisagismo ao redor da casa, fazendo pequenas 
intervenções no interior melhorando a sua relação com os espaços exteriores, 
o projeto é reforçada pela expansão das áreas de entretenimento ao ar livre, 
piscina, playground e um anexo renovado coberto com revestimentos de 
madeira gerando luz e sombras com um jogo de persianas de madeira e 
pergolas.

Ampliação casa no 
Talatona
Lugar:  Talatona, Luanda, Angola
Data: 2014
Data de construção: 2015
Superfície: 158,15m2 
Arquiteto colaborador: 
Paulina Morales Mújica

1 2
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Remodelação integral de uma casa existente, ampliando e reorganizando a 
casa actual, por meio de novas paredes,  que criam separações e os diferentes 
caracteres da casa. No seu  exterior, uma vegetação exuberante acompanha 
e rodeia as ampliações, Um pequeno terraço de meditação com janelas 
superiores e em relação directa com a vegetação . 

O edificio anexo que conta no rés de chão com uma suite, a zona de serviço, 
um bar /churrasqueira aberta e quartos de tipo suite situados no 1º andar. O 
edificio anexo e a casa existente unem-se graças a uma cobertura de ripas 
de madeira, repetindo o mesmo conceito nos volumes da nova construção, 
marcando assim a diferença com a casa existente.

Moradia no Patriota
Lugar:  Patriota, Luanda, Angola
Data: 2014
Data de construção: 2014-2015
Superfície: 381,15 m2
Arquiteto colaborador: 
Jorge Guerrero Navarro
Paulina Morales Mújica
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O objeto deste projeto é a ampliação de uma moradia criando uma zona de 
lazer com piscina e sala de jogos, no condomínio Caju, Talatona, A intervenção 
consiste na construção na parte posterior do jardim, de um bloco de serviços 
e uma área lounge, posicionado sobre um desnível existente situado a 1,60m. 
Junto com um espaço de estar-jantar no nível do jardim. Este espaço tem a 
possibilidade de abrir-se ao espaço exterior através um paramento envidraçado 
móvel. A piscina, com um jacuzzi integrado, estará situada no limite lateral da 
parcela, rematado por uma franja de vegetação e um muro cascata.

Intervenção Caju
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2013
Data de construção: 2015
Superfície: 382,50 m2
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Reforma integral de um apartamento destinado a executivos com estadias 
temporárias na cidade de Luanda. O programa está composto de duas suítes 
que compartem um escritório, uma área social destinada a uso diário ou para 
reuniões de trabalho, uma cozinha e um lavabo. A distribuição do apartamento 
se organiza a partir de dois elementos: um armário que envolve o eixo 
longitudinal da estrutura e um paramento transversal de madeira; que separam 
a área social, dos quartos e zona de serviço.

Remodelação 
Apartamento Marginal
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2013
Data de construção: Em fase de 
execução
Superfície: 111,00 m2
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Remodelação integral de uma casa no centro de Luanda.

A vivenda é ampliada com uma sala que se prolonga até à rua e que é separada 
da sala de jantar por um pequeno patio que ilumina o rés de chão. O rés de chão 
tem uma abertura sobre o pátio de entrada, estendendo o projecto, que por sua 
vez, pode ser utilizado como estacionamento ou área de lazer. Reorganizou-se a 
estructura original complementando-a, dando-nos a oportunidade de ampliar o 
projecto com um 1º andar, que tenta integrar-se com a antiga construção, com 
a implementação de aberturas de janelas e varandas.

Moradia em Luanda
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2013
Data de construção: Em fase de 
execução
Superfície: 153,50 m2
Arquiteto colaborador: 
Guilherme Silveira Cardoso
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O projecto começa com a idéia de ampliar a casa pela parte posterior com um 
quarto e uma casa de banho para pessoas com capacidades físicas diminuidas, 
aproveitando a nova construção para ligar o rés de chão e o primeiro andar 
com uma combinação de plataformas em vários níveis, criando um espaço de 
estar exterior. Um novo volume de serviços(arrecadação, casa de banho social 
e churrasqueira) dão apoio a estas novas plataformas . O projecto também 
contempla a remodelação integral da casa existente, assim como da sua 
fachada principal e do acesso, dando uma cara nova à moradia.

Moradia no bairro de 
Alvalade
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2013
Data de construção: Em fase de 
execução
Consultor: Gima Projectos-Arquitectura 
e Engenharia, Lda
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O projecto parte da remodelação de uma planta existente de 157 m2, e o desenho na 
parte superior de espaços como un chill out, ginásio, zona de jogos para crianças e 
uma zona de serviços onde se encontra a cozinha suja e  os serviços, para além de um 
espaço na cobertura onde se situará uma area de relaxe e contemplação dotado de um 
jacuzzi. 
O reto de este espaço era criar uma atmosfera de tranquilidade e relaxe através de 
materiais quentes como a madeira e a luz, desenhando uma cobertura que fosse o 
suficientemente ligeira para permitir a entrada de luz e criar sombra. Está desenhada 
através de uma modulação de marcos rígidos estruturais, criando coberturas à base 
de paraboloides hiperbólicos, que na parte superior estao cobertos com madeira. Este 
espaço perimetralmente (fachada) está revestido de vidro que se pode abrir ou fechar 
dependendo da intensidade da luz, calor ou frio. E por sua vez um sistema de cortinas 
permitirá fechar todo o espaço.

Apartamento Lima
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2013
Superfície: 382,50 m2
Consultor: Gima Projectos-Arquitectura 
e Engenharia, Lda
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A intervenção parte de um novo desenho de espaços interiores, um reforço da estrutura 
existente e um novo tratamento de conservação da fachada atual. No piso inferior 
derrubaram-se os muros interiores existentes e, com uma simplicidade de elementos 
arquitetónicos, a ideia foi criar  espaços flexíveis,  abertos, que se ligam entre si e a sua 
disposição com a melhor orientação para o sol e as vistas da paisagem exterior.
A nova casa (casa de luz) Pensada como a extensão da casa principal, o acesso faz-se 
através da casa antiga mas também tem um acesso independente. O piso inferior está 
num nível semienterrado onde se compõe um pequeno apartamento de três quartos e uma 
cozinha, sendo também um espaço grande que pode ser utilizado como zona de estar ou 
trabalho. O piso superior está composto por três quartos e um espaço aberto que também 
pode ser usado como zona de estar ou trabalho, tendo-se concebido também uma varanda 
aberta que permite contemplar desde um ponto elevado a paisagem verde do lugar.

Casa Lieteigt
Lugar:  Salies-de-Béarn, França
Data: 2012-2014
Data de construção: 2015
Superfície: 480 m2
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A remodelação  parte de uma linguagem  diferente do imóvel existente, dotando 
o infantário de um programa mais extenso e enfatizando com várias atividades o 
pátio central.  Na fachada principal trabalhou-se com uma dupla pele para criar 
um espaço de jogos com tobogãs e baloiços, desenhada com uma degradação 
de cor para propiciar uma atmosfera lúdica para as crianças.  No acesso ao 
terreno foram dispostos os espaços administrativos, do lado esquerdo do pátio 
está a sala de jantar aberta e a cozinha, posteriormente ao final da propriedade, 
no edifício de dois níveis está inscrito o programa de salas de trabalho, de 
dormir e quartos de banho.

Creche e ATL 
no Kifica
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2012
Superfície: 436 m2
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O projeto pretende ser um novo ícone da cidade, criando uma fachada que 
se tornará numa envolvente de luz e vegetação, uma referência urbana. A 
intervenção compõe-se nos dois pisos com a agrupação da área de serviços 
coberta por painéis iluminados e por um piso aberto diante do mar com 
painéis móveis que formam diferentes espaços ou uma área aberta multiusos 
conforme a preferência. Os painéis na fachada permitem controlar a entrada de 
luz sem perder as vistas. No piso superior desenhou-se um espaço que contém 
o programa dos escritórios e, no último nível, desenhou-se um espaço para 
festas e eventos,  também contando com um jardim e uma zona semiaberta 
pergolada.

Centro de negocios 
na Marginal
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2012
Superfície: 940 m2
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Na zona residencial de Luanda à beira-mar situa-se o edifício onde se encontra 
o apartamento. O cliente pediu um desenho de interiorismo minimalista, com 
ambientes de conforto e elegância. Desta forma, o projeto parte de limpar e 
derrubar a maior parte dos muros existentes, salvo os que contêm instalações 
e optou-se por fazer um só espaço que contenha a sala de estar, a sala de 
jantar, a cozinha e a zona de descanso e deixar num âmbito mais privado os 
três quartos e os quartos de banho.

Remodelação de 
apartamento na 
Marginal
Lugar:  Luanda, Angola
Data: 2012
Superfície: 154 m2
Data de construção: 2014
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Numa zona residencial a norte de Lisboa desenhou-se a ampliação e 
remodelação de uma casa pre-existente. O objetivo do projeto era alterar 
minimamente a vivenda adaptando-a às novas necessidades do cliente, 
respeitando ao mesmo tempo a atmosfera tranquila conseguida pela vegetação 
circundante. O programa compreende no piso inferior os espaços de estar 
e comer rodeados por vegetação e água, assim como o surgimento de um 
novo volume que contém um espaço de estar e ócio. No piso superior e ático 
desenharam-se espaços para dormir e estar.

Casa em Lisboa
Lugar: Lisboa, Portugal 
Data: 2008
Superfície: 95 m2
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Efémero
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É um pavilhão-refúgio experimental, suspenso no ar por meio de uma grua 
hidráulica que explora as distintas alterações espaciais de nível e a perceção 
sensorial do espaço em movimento.

Cloud Light
Lugar: Arcos de la Frontera, Espanha
Data: 2010

Exposições:
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É um projeto que surge como uma exploração e experimentação do espaço 
aéreo. Está concebido como um objeto flexível, onde a qualidade essencial não 
só é o movimento horizontal mas também vertical já que se liga a um sistema 
hidráulico que permite distintas mudanças de nível e, portanto, diferentes 
perspetivas e pontos de vista.  Quanto aos materiais, ao posicionar um objeto 
arquitetónico a 25 metros de altura era prudente que o paralelepípedo fosse 
permeável ao vento. Assim, a cobertura das fachadas foi feita através de listéis 
de madeira de pinheiro tratado, afixadas na própria estrutura da grua hidráulica.

Miradouro móvel
Lugar: Barcelona,   Espanha
Data: 2005
Colaboração: Marco Montiel, Anne 
Chamboissier,  Deni Ochoa, Auribel Villa, 
Re-idea
Publicação: 1000x European architecture, 
Joachim Fischer, Verlagshaus Braun, 
Alemanha 2007, página 152.  
Pasajes, Arquitectura y crítica, No 74, Edi 
América Ibérica, Madrid 2006, Capa e 
Página 12.

Exposições:



104 105

Trata-se de uma vivenda mínima experimental construída numa açoteia da 
Cidade do México. O seu desenho baseia-se na construção de dois corpos ou 
“peles” que permitem desdobrar um deles para cima formando um espaço para 
dormir que durante o dia se dobrará para formar novamente um único corpo.

Vivenda 
experimental N1
Lugar: México Distrito Federal
Data: 2003
Superfície: 12,70 m2

Fundación Met.Room

Exposições:



106 107

Edição Impressa, Outubro 2014

O conteúdo desta publicação é protegido por direitos 
autorais Atelier de Luz e de pessoas ou empresas 
mencionadas no documento.

Este documento tem como objectivo promover 
e divulgar o trabalho do Atelier de Luz. O uso 
deste documento para outros fins deve ser com o 
consentimento do Atelier de Luz.

Atelier de Luz 2014
info@atelierdeluz.com
www.atelierdeluz.com




