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O edifício do Consulado
Inglês renasce das cinzas
O edifício conhecido por Consulado Inglês é, provavelmente, um dos mais antigos da cidade do
Mindelo. Está praticamente em ruínas e clama por uma intervenção urgente. A Câmara Municipal,
consciente da sua importância histórica, colocou as obras de restauro e valorização desta peça fundamental do património construído de S. Vicente no topo das suas prioridades.
INTRODUÇÃO
O título deste artigo orienta-nos para
um cenário de incêndio. Felizmente,
o edifício em análise nunca foi atingido por qualquer incêndio. Porém,
as marcas do tempo, ampliadas pela
incúria daqueles que têm por missão
a salvaguarda do interesse público,
têm sido tão grandes e profundas
que as consequências são perfeitamente comparáveis às de uma catástrofe desse tipo. Por isso, a nosso
ver, o título é mais do que justificado.
Antes de nos centrarmos propriamente no edifício, convém conhecer
um pouco da história do Mindelo,
cidade recente, todavia, a mais importante do norte de Cabo Verde.
A ilha de S. Vicente é descoberta
a 22 de Janeiro de 1462, logo dois
anos após o achamento das primeiras ilhas do arquipélago, por Diogo
Gomes e António da Noli. Três séculos depois, a ilha de S. Vicente continua despovoada. Só no século XVIII
começam as primeiras tentativas de
povoamento, período marcado pelo
esforço de consolidação do império colonial português. A primeira
tentativa de povoamento conhecida acontece em 1734, por iniciativa
de João de Távora. O governo não
apoia a ideia por recear a falência do
proponente.
Entretanto, em 1781, é o próprio Governo Português a determinar que fossem tomadas as medidas necessárias

“para se povoar a ilha de S. Vicente,
e outras pertencentes ao Governo de
Cabo Verde”. Seguem-se outras tentativas. Uma em 1788, pelo ministro
Martinho de Melo, e outra em 1794,
altura em que os iates “Bom Sucesso”
e “Senhor Jesus da Boa Morte” trazem
para a ilha quarenta e quatro casais e
vários presos vindos do Reino para
povoar S. Vicente.
Seguidamente, em 1795, um comerciante do Fogo oferece-se para povoar a ilha com cinquenta escravos e vinte casais vindos de outras
ilhas. Esse comerciante é nomeado
Capitão-mor. A povoação muda de
nome e passa a chamar-se Dom
Rodrigo. Infelizmente, esta foi
mais uma tentativa mal sucedida.
Todas as tentativas fracassadas de
povoamento da ilha tiveram na sua
origem a escolha de uma vocação
errada para o desenvolvimento de
S. Vicente, baseada na agricultura e
na pecuária.
O governador António Pussich é
o primeiro a entender que esse
não é o caminho. Com o apoio
de Portugal, Pussich protagoniza, em 1819-20, uma nova tentativa de povoamento. A povoação
de D. Rodrigo passa a chamar-se
Leopoldina. O governador, embora timidamente, lança as primeiras
ideias visando a construção de um
novo centro administrativo localizado em S. Vicente.
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A iniciativa de Pussich não virá a ter
muito sucesso, mas o destino da ilha
está traçado. Nunca mais S. Vicente
será visto como ilha agrícola mas,
sim, como um território de vocação
urbana orientado para a prestação
de serviços.
O MINDELO COMO PARTE
DA ESTRATÉGIA LIBERAL DE
PORTUGAL
É com a Revolução Liberal que a povoação de Leopoldina ganha o seu
primeiro grande impulso, justamente a partir do momento em que passa
a ter um papel a desempenhar na
estratégia comercial, de perfil liberal, desenhada por Portugal, visando diminuir a força da Inglaterra
na sua zona de influência. É neste
ambiente que D.ª Maria II, Rainha
de Portugal, ordena ao governador
do arquipélago que indique uma
ilha capaz de reunir as condições
necessárias “para nela se estabelecer
a sede do Governo”. A escolha recai
sobre S. Vicente.
A 11 de Julho de 1838, o Ministro
das Colónias assina o Decreto Régio
que manda criar uma povoação com
o nome de Mindelo, que deverá ser
preparada para se tornar a futura
capital de Cabo Verde, em reconhecimento da vitória dos liberais sobre
os absolutistas em Portugal. A transferência da capital nunca chega a
concretizar-se.
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A NOVA CIDADE
Com base no decreto de 11 de Junho
de 1838, e através da portaria datada de 30 de Junho do mesmo ano,
o governo manda criar uma cidade
nova, com nova gente, novos edifícios e um porto franco, pedindo,
ainda, que se estimulem novas relações comerciais.
Entretanto, as lutas intestinas entre os
liberais, com consequências na sociedade portuguesa, fragilizam Portugal
facilitando, assim, a acção da Inglaterra em todo o espaço português.
Paradoxalmente, Mindelo, que nasceu sob o signo do combate à influência inglesa nas áreas sob o domínio português, virá a desenvolver-se fundamentalmente à custa da
política expansionista da Inglaterra,
sustentada pela nascente Revolução
Industrial.
O ambiente de “concorrência livre”,
criado em decorrência da instalação dos primeiros estabelecimentos
ingleses no Mindelo, virá a provocar
uma grande concentração do poder
económico na ilha. Na década de 50,
estabelecem-se, na vila, cinco companhias de carvão. Em 1860, Millers
& Nephew, criada a partir da fusão
das companhias Patent Fuel e Visger
& Miller, domina o negócio dos combustíveis no Mindelo.
O EDIFÍCIO DO CONSULADO
INGLÊS
O edifício do ex-consulado inglês,
sem dúvida um dos marcos mais
importantes da história do Mindelo,
pertenceu a John Miller, representante da companhia Visger & Miller.
John Miller foi, por várias vezes,
cônsul inglês, justificando-se, por
esta via, o nome pelo qual o edifício
ainda hoje é conhecido.
Actualmente, o edifício é constituído
por um conglomerado de pequenas
construções à volta de um núcleo,

Conjunto, em ruínas.

em forma de “L”, tudo indicando
ter sido esse o corpo inicial. Uma
observação mais atenta põe em evidência alguns aspectos, no mínimo,
curiosos: a cobertura do presumível
corpo inicial, apesar de mais modesta em termos de inclinação, permite
a existência de um sobrado com
altura suficiente para servir de espaço de armazenamento. As vigas que
suportam o tecto de alguns compartimentos encontram-se expostas, tal
como acontece em muitos edifícios
da mesma época, em Cabo Verde.
Refira-se que as portas que servem
essa área são mais baixas e simples, medindo cerca de 2,05 m de
altura, ao contrário das portas das
construções presumivelmente mais
recentes que, para além de almofadadas, completam-se, muitas vezes,
com bandeiras de forma rectangular
ou circular, criando, neste último
caso, portas de arco pleno. Os dois
corpos, de construção mais recente, terão sido edificados, provavelmente, no período em que Miller
exercia a função de cônsul. De pre-

sença arrogante, realçado por uma
cobertura de quatro águas em telha
de madeira, este corpo integra duas
grandes salas encimadas, cada uma,
por um tecto em forma de pirâmide
truncado, decorado com um florão
de grande dimensão que dignifica
as salas.
Um corpo avançado, em madeira,
de tecto plano e cobertura em quatro
águas, com beiral expressivo, debruçado sobre o mar, quase no estilo de
um jardim de inverno, completa a
parte mais nobre do conjunto que,
paulatinamente, se foi formando,
num processo evolutivo, até chegar
à forma actual.
O edifício é muito racional em termos de circulação, estruturando-se
à volta de dois corredores, um mais
amplo e central, iluminado por um
lanternim, e outro mais modesto
que serve a parte mais íntima do
edifício.
Visto no seu todo, a cobertura constitui o elemento mais destacado do
conjunto. Esta, fortemente inclinada, é constituída por vários tipos
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Vista exterior do braço flutuante e galeria.

de telha: fibrocimento ondulado,
de aplicação recente, fibrocimento
plano, em quadrados de cerca de
40 cm de lado e telhas em madeira.
À excepção do corpo mais avançado
no sentido do mar, em madeira, os
outros elevam-se em paredes entre
45 a 60 cm de espessura, rebocadas
a cal e pintados a ocre de cores
diferentes, em função do período de
aplicação desse material. No corpo
mais antigo, utilizou-se o barro como ligante e, nas partes mais recentes, cal e cimento. Nos corpos construídos em pedra, a relação cheio/
vazio favorece a parte construída,
ou seja, o cheio.
Toda a estrutura da cobertura em
madeira está, aparentemente, em
mau estado de conservação. Saliente-se que o corredor exterior de circulação não foi construído na primeira fase, existindo evidências da
sua contemporaneidade com as obras
da segunda fase do conjunto.
O CORPO NOVO
A concepção do novo corpo obedece a três premissas fundamentais:
contemporaneidade, funcionalidade
e integração.
Desde o início, colocámos, a nós próprios, a exigência de construir um
corpo novo capaz de se harmonizar com o existente, todavia com
identidade própria e reflectindo o

espírito do nosso tempo. Tratando-se
de uma cinemateca, demos especial
atenção ao auditório, a um pequeno
museu e, ainda, aos arquivos e ao
laboratório.
O muro que suporta o ex-consulado
inglês interrompe o passeio de um
dos lados da avenida marginal. A
necessidade de mexer nesse muro
para corrigir o referido passeio,
encorajou-nos a fazer uma intervenção mais profunda do que a prevista
inicialmente. A intervenção deveria, por um lado, acentuar a leveza
do conjunto histórico, realçada pela
parte avançada, em madeira e vidro,
e, por outro, garantir a memória da
base maciça que, albergando, agora,
espaços funcionais e iluminados, fosse capaz de manter a necessária densidade visual do espaço de implantação. Por isso, optámos por uma
solução de parede em pedra à vista,
de origem local, servida por vigias
subtis. Num gesto excepcional, surge um vão amplo, em contraponto
com a força da parede, abrindo o
auditório da cave ao exterior, fazendo com que o espelho de água que
integra esse espaço se projecte na
baía do Porto Grande.
É bom referir, no entanto, que a parte mais visível da nossa intervenção reside naquilo que poderemos
caracterizar por um braço flutuante
que albergará a parte museológica.
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Suportado por elegantes pilares em
betão, revestidos em madeira, esse
corpo marcado por formas orgânicas, completamente revestido em
madeira, abre-se para a baía do Porto Grande (classificada como uma
das sete baías mais lindas do mundo) trazendo toda a vivência desta
para este espaço. A sua cobertura prolonga o terraço do conjunto
original criando, assim, a melhor
e maior esplanada da cidade com
vista para a baía.
Esperamos que o edifício, recuperado e valorizado, venha a constituir
uma importante referência cultural
para S. Vicente.
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