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RUA SENTIDO “PRAIA DO BISPO - COQUEIROS
RUA JOSÉ PEDRO (TUCA)
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BAIRRO DOS COQUEIROS

Numa breve apreciação pelo bairro dos coqueiros, tomamos como

referência alguns edifícios e áreas designando como pontos de referência.

A localização do terreno proposto, encontra-se no interior da área designada

como Bairro dos Coqueiros.

Como primeiro ponto de 

referência mais próximo temos 

o Hotel Continental. Situado na 

esquina entre a Rua dos 

Coqueiros e a Rua José Pedro 

(Tuca). Falamos de um edifício 

dos anos 50 composto por um 

piso térreo de duplo Pé-direito e 

de 5 pisos, completando uma 

cércea de aprox. 20,50m.



BAIRRO DOS COQUEIROS

Não tão próximo, mas um otimo ponto de referência devido ao seu passado

histórico, temos o Edíficio do Baleisão. Conhecido pela sua geladaria que em

tempos foi um ponto de encontro para familias inteiras, onde aproveitavam o

espaço do “Largo do Baleisão” para desfrutar de um bom momento.

Trata-se de um edíficio em 

degradação composto por 

dois pisos, com uma cércea 

de 10,5m, onde ainda 

funciona um pequeno bar. 

Este edíficio encontra-se a 

norte do terreno em estudo, 

com o seu alçado posterior 

virado para um pequeno 

aglumerado de construções  

que foram erguidas sem 

qualquer critério.



BAIRRO DOS COQUEIROS

Não sendo uma referência na zona, existe um edifício a oeste do terreno em

estudo designado como “Arcafé”, ou como ENDIPU”, Designada com

Empresa Nacional de Discos e Publicitações.

Trata-se de um edíficio dos 

anos 50 em estado de 

conservação razoável 

composto por 2 pisos e um 

terraço e uma cércea de 

12,51m. 

EMVOLVENTE MAIS PRÓXIMO



BAIRRO DOS COQUEIROS

Construído recentemente temos um hotel, o Hotel Pirâmide que se encontra a

Este do “terreno em estudo”. Com uma utilização de materiais desadequada à

a zona, mas com um aproveitamento total da área de implantação. Está nas

mesmas circunsntâncias do que algumas contruções a Norte do terreno.

Hotel Pirâmide.

EMVOLVENTE MAIS PRÓXIMO



BAIRRO DOS COQUEIROS

No lado oposto da rua, situado a Sul do terreno, separado por uma Rua de

sentido único, com passeios, somando uma distância aproximada de

15,45m, temos uma linha de construções coloniais entre os anos 20 e anos

50, que comportão aínda uma parte das suas características originais.

EMVOLVENTE MAIS PRÓXIMO

As contruções que levam 

ao efeito de residências 

com arquitectura colonial 

dos anos 20, são 

caracterízadas por ter um 

só piso com um pé direito 

superior a 3m e telhados de 

4 águas em telha cerâmica.



BAIRRO DOS COQUEIROS

No lado oposto da rua, situado a Sul do terreno e separado por uma Rua de

sentido único com passeios, temos uma linha de construções coloniais entre

os anos 20 e os anos 50. Mantendo parte das suas características originais,

essas ruas uma distânciam-se entre si aproximadamente 15,45m,

EMVOLVENTE MAIS PRÓXIMO

Temos também habitações 

coloniais, estas de 

arquitectura dos anos 

50/60, onde já se tornaram 

características pelos dois 

pisos, linhas e planos 

rectos e geralmente com 

terraço ou coberturas 

planas.



A Rua de acesso ao terreno de sentido único no sentido Oeste-Este, ou seja,

Praia do Bispo – Rua dos Coqueiros. Trata-se de uma rua recém reparada, onde

poderemos encontrar algumas árvores tipo Acácias Rubras, plantadas em

passeios com cerca de 2,50m de largura.

ARRUAMENTOS / ACESSIBILIDADES

A composição verde, é na 

sua maioria composta por 

árvores de grande porte 

existente nos jardins ou 

quintais das residências, que 

devido ao seu volume criam 

um sombreamento na zona 

dos passeios.



O Terreno em estudo trata-se de uma área onde existiu uma construção

composta por duas habitações germinadas, cada uma com dois pisos demolidos

à cerca de 3 anos conforme indica um ocupante deste terreno. A da base da

antiga construção aínda existente no terreno comprova a existência do mesmo.

ESTUDO DO TERRENO

Base de construção demolida.

As infraestruturas deixadas

pela demolição relatam uma

construção colonial dos

anos 20.



Conforme Croquis de Localização aínda desactualizado, reposta-nos a área de

implantação da construção em tempos existente no terreno em estudo.

ESTUDO DO TERRENO



O Alinhamento para o limite máximo da construção em relação aos arruamentos

é visível nas marcas da casa já em tempos existente e pelos edifícios mais

próximos. Estes relatam uma distância ao limite do terreno de 4m de

afastamento.

ESTUDO DO TERRENO



Perante a Leitura do croquis de localização, deparamos com um terreno de

cotas variáveis, que é acompanhado pela inclinação da rua.

ESTUDO DO TERRENO
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A cércea envolvente é variável, contudo poderemos assumir os edificios mais

próximos como referência.

ESTUDO DO TERRENO

10m

Construção existente a 

Norte do terreno.



A cércea envolvente é variável, contudo poderemos assumir os edificios mais

próximos como referência.

ESTUDO DO TERRENO

12,40m

Construção existente a 

Oeste do terreno.



A cércea envolvente é variável, contudo poderemos assumir os edificios mais

próximos como referência.

ESTUDO DO TERRENO

25,50m

Construção existente a Este 

do terreno.



Após apreciação, visita e consultas ao local e áreas envolventes deparamos com

o seguinte relatório.

ACESSIBILIDADES:

APRECIAÇÃO GLOBAL

O terreno situa-se no extremo Oeste da baixa da cidade de Luanda, numa

área mais destinada a zona residências e residências hoteleira.

Proximo de todos os serviços na cidade assim como do comércio.

As acesibilidades são complicadas devido à rua ter sentido único, o sentido

Praia do Bispo – Rua dos Coqueiros. Os retornos na Avenida da Praia do

Bispo são bastante distantes e situados no centro da Nova Marginal.

Bastante acessível para entrar da cidade e para saír da mesma, sendo de

ligação próxima à Avenida 4 de Fevereiro com ligação a todos os pontos da

baixa da Cidade de Luanda, Ilha de Luanda e saídas em direcção a Benfica.



LOCALIZAÇÃO RELATIVA A FACTORES NATURAIS

APRECIAÇÃO GLOBAL

Em relação à orientação solar, dispõe de uma boa orientação, sendo esta

obstruída pelas construções envolventes pelo motivo da elevada cércea que

se pratica nesta zona.

Em relação à vista proporcionada, não é desfrutável uma visão a longo

alcance, visto que se encontra envolvido por edifícios de grandes dimensões

volumetricas.



APRECIAÇÃO RELATIVA AO ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICO E GEOGRÁFICO

APRECIAÇÃO GLOBAL

Em relação ao envolvente, este terreno destina-se mais a uma construção em

altura, devido ao valor imobiliário nesta área e à cércea praticada nesta zona.

Contudo para construção horizontal conforme solicitada, deparamo-nos com

um terreno bem localizado geográficamente em relação à proximidade do

núcleo da Cidade de Luanda, mas não tão adequado ao tipo de construção

solicitada.
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