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1. CONCEITO ARQUITECTÓNICO E RELAÇÃO COM O 
TEMA PROPOSTO  
A costa de Jurmala está repleta de construções fascinantes, 
como o former restaurant ‘Juras Perle’ o Baltic Beach Hotel, 
balançados sobre a praia e o horizonte, ou ainda a estação de 
Dubulti, com a sua canopy impressionante, e construções Art 
Noveau implantadas em plena praia. 
Mais recentemente outros projectos revelam igualmente o 
fascinante momento que vive o país, após anos de domínio 
estrangeiro, como o Majori Sports Arena ou a Torre de 
Observação do Parque de Dzintaru. 
 
Mas da mesma forma que a capacidade de imaginar o futuro é 
algo absolutamente necessário para a cultura e o 
desenvolvimento de um país, também o conhecimento da 
herança histórica de um povo é a base sobre a qual qualquer 
futuro se constrói. 
Em Jurmala há um legado histórico tão ou mais importante que 
a espectacularidade dos seus recentes projectos: As tradicionais 
construções em madeira, a importância que a música adquiriu 
localmente e que se expandiu internacionalmente, a riqueza da 
sua área florestal, a beleza da sua orla costeira, abrigada do 
Báltico pelo golfo de Riga. 
Jurmala vive nesta e desta encruzilhada de valores: Entre a 
história e as tradições da cultura local, - em que se insere tanto a 
arquitectura como a musica -, e uma enorme expectativa sobre 
o seu próprio futuro. 
 
 O projecto do hotel recupera o conceito das antigas ‘estrãdês’, 
estruturas simples ao ar livre constituidas por um palco com uma 
concha acústica e uma plateia plana, em frente. 
Apesar da existência de diversas salas de concertos em Jurmala 
e Riga, os eventos ao ar livre continuam a ser uma tradição 
fortemente enraízada na cultura local, como o demonstra o 
auditório exterior do Dzintari Concert Hall. 
 
A madeira, com forte tradição na construção na Letónia (o 
pinho de Riga é mundialmente utilizado) é também o material 
de excelência da construção de instrumentos musicais, e 
igualmente dos espaços concebidos para audição de música.  
É por isso o material que reveste os planos exteriores de 
pavimentos e algumas das fachadas. 
É ainda o material por excelência dos espaços públicos 
interiores, permitindo a criação de condições acústicas 
adequadas à realização de pequenos eventos musicais, um 
pouco por todo o espaço do hotel. 
 
Os quartos são, pelo contrário, revestidos nalguns dos seus 
planos por materiais de absorção do som, tal como os que 
encontramos nos estúdios de gravação, por exemplo. 
A idéia é criar espaços de repouso sound-proofed, em 
contraponto aos espaços sonoros das zonas públicas do hotel.  
Em analogia com uma composição musical, os espaços 
privados são entendidos como as pausas, a parte silenciosa da 
música, tão importante como as próprias notas musicais. 
O edifício funciona portanto como um sistema de relação visual 
e funcional com o tema da caixa de música (caixa de 
ressonância), com ressonância também visual na memória 
colectiva dos utentes e da população em geral. 
Pretende-se que constitua uma síntese da relação de Jurmala 
com a música, (legado secular firmado por compositores ou 
intérpretes de renome mundial, de Krišjānis Barons a Gidon 
Kremer), mas também da afirmação de Jurmala como zona 
balnear de excelência da Letónia e Riga em particular, e do 
Báltico em geral. 

 
 

 
 

2. CONCEITO FUNCIONAL E RELAÇÃO COM O 
SÍTIO 
Afastado da praia por uma faixa dunar densamente 
arborizada, o actual edifício não tira partido da relação 
visual com o mar, que torna particularmente atractivos 
outros equipamentos hoteleiros na região. 
A altura média do arvoredo varia entre os 20 e os 25 metros. 
As regras de edificabilidade permitem, no entanto, 
construções até 37 metros de altura (10 pisos), como sucede 
já com a estrutura existente. 
 
O esquema de organização proposto é, de certa forma, 
inverso do esquema tradicional de um hotel, que se  baseia 
normalmente na disposição de um corpo horizontal 
contendo os espaços públicos e àreas de maior dimensão, 
contraposto a um corpo vertical que organiza os quartos, 
de forma hierarquica. 
A estrutura agora proposta baseia-se na criação de um 
amplo piso elevado, com 60x60 metros, constituindo 
simultaneamente uma cobertura dos espaços exteriores de 
acesso e organizando os espaços públicos mais importantes 
do hotel, tal como os salões (restaurante e conference and 
banqueting centre), indoor pool and spa, gymnasium, bar, 
leisure areas, com uma magnífica vista para o Báltico e 
Riga, ao longe, por sobre o manto verde das florestas 
envolventes. 
Apoiado sobre três corpos independentes mas interligados, 
e três colunas de apoio e distribuição de infraestruturas, este 
coroamento é o contraponto de um embasamento 
constituido por dois níveis que permitem separar os acessos 
de público e as circulações de serviço, criando uma praça 
alta multifuncional. 
A ‘praça-alta’ funciona por outro lado como encenação 
da chegada ao Hotel, conferindo um certo sentido 
cenográfico na recepção dos hóspedes e demais clientes. 
A cobertura do átrio é um estrado em madeira, que pode  
funcionar como palco voltado sobre a praça. 
A fachada adjacente, com varandas encerradas por 
portadas, e o tecto em madeira formado pelo corpo 
superior, constroem uma caixa de ressonância que permite 
organizar concertos ou outros acontecimentos eventuais, 
retomando a lógica dos palcos ao  ar livre comuns nos 
diversos parques da região. 
   
 

3. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
O conjunto organiza-se, fundamentalmente, em dois corpos 
verticais de quartos, e dois corpos horizontais de áreas 
públicas e serviços. 
Os primeiros referem-se ao corpo A (estrutura existente, a 
manter integralmente), que organiza os 120 quartos 
previstos (84 standard rooms, 18 family rooms, 12 business 
rooms e 6 junior suites, mais uma suite presidential); O corpo 
C organizará 57 quartos adicionais, tal como solicitado, num 
edifício independente, embora interligado no 
embasamento e coroamento, o que permite a realização 
da obra sem prejudicar o funcionamento do corpo 
principal. Numa primeira fase apenas se construirá o núcleo 
de acessos verticais deste corpo. 
O corpo E corresponde ao piso superior, que alberga o 
programa público, com uma altura livre  interior de 7 metros. 
O corpo D organiza a quase totalidade das àreas de serviço 
e está disposto longitudinalmente desde o acesso de 
serviço e cargas e descargas, a poente (Salacas Iela), até 
ligar aos restantes corpos, na cota inferior. Está voltado a 
norte, para o pátio de estacionamento, ficando encaixado 
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relativamente à praça-alta, a sul. No último piso, prestando  
apoio directo ao restaurante, bar e conference and banqueting 
centre, existe uma área de serviço de copa e apoio ao buffet. 
Existe ainda um terceiro corpo vertical, a nascente, que 
organiza um acesso de cargas e descargas ao piso superior, 
servido de monta-cargas e escada de emergência. 
No topo da praça-alta situa-se a recepção, com bar e àrea de 
descanso anexa, num corpo de dupla altura que liga 
interiormente ao corpo A, pré-existente. 
Tanto as circulações de pessoas e veículos, como as de utentes 
e serviço, estão separadas entre si, o que é conseguido através 
da existência de dois níveis no embasamento. 
Assim, à praça-alta acedem os hóspedes a pé (ou em veículo 
mas em sistema stop and go), através da rampa da entrada 
principal (Dubultu Prospekts) ou da rampa oposta de acesso à 
praia. A entrada pedonal faz-se principalmente pelo nível 
superior do átrio, de dupla altura. 
Em baixo, o átrio permite receber as bagagens, hóspedes com 
mobilidade condicionada ou VIP’s. As viaturas circulam 
fundamentalmente a este nível, girando no pátio circular e 
dirigindo-se ao estacionamento pela via de serviço interna do 
lote. 
É também neste piso que se faz a circulação do pessoal de 
serviço, entre o corpo D e os corpos de quartos A e C, utilizando 
depois o elevador de serviço de cada corpo. 
No corpo A, dado o elevado número de quartos, há uma área 
de recolha de roupas e limpeza, em alguns dos pisos, ligando 
através de uma courette técnica com a àrea principal de 
rouparia no piso 1. 
No corpo C a courette equivalente destina-se à recolha de lixos 
da copa superior. 
 
 

4. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS 
A estrutura do corpo A, existente, é mantida, sendo reforçados 
os núcleos de acessos verticais, que servirão de apoio ao piso 
superior (corpo E). 
O futuro corpo de quartos adicionais, C, tem um núcleo de 
acessos verticais que funciona como segundo apoio da 
estrutura superior. A nascente, o corpo do monta-cargas 
constitiu o terceiro apoio principal do corpo superior. 
Paralelamente existem outros três pilares de apoio 
complementares, de secção circular, que permitem a 
passagem de infraestruturas entre o embasamento e o  
coroamento. 
O embasamento, constituido pelo corpo de serviço (D), pela 
recepção e pela praça alta, unifica os vários  núcleos verticais, 
em betão, que suportam o piso público superior (corpo E), 
construindo-se este numa estrutura metálica treliçada, de pré-
fabricação, com pavimentos em lage de cofragem 
colaborante, o que facilita enormemente a execução dos 
trabalhos em altura. 
A estrutura é relativamente convencional no que respeita ao seu 
dimensionamento e construção. 
O processo construtivo é igualmente simples, e consiste na 
montagem de uma grua fixa central, no pátio norte, cuja lança 
abrange toda a àrea da obra, e é apoiada na fase de 
montagem das treliças por duas gruas móveis que posicionam 
rigorosamente as peças no sítio, permitindo a soldadura dos 
tramos seguintes. 
Estas gruas móveis servem quase exclusivamente para proceder 
ao posicionamento de cada tramo das treliças, já que a carga 
dos mesmos é suportada pela grua central. 
Após montagem das treliças principais, toda a restante obra é 
executada apenas com o apoio da grua central. 
 

5. ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA 
 ENERGÉTICA 
O edifício funciona como um sistema que cria condições de 
atenuação climática (protecção, abrigo) e retenção de 
aquecimento (uma vez que o piso superior funciona como um 
tecto reflector do calor emanado do próprio edifício). Os 
revestimentos  em madeira das fachadas e tectos exteriores 

permitem incrementar o isolamento térmico do interior, 
além de proporcionarem condições acústicas e de 
conforto visual, principalmente considerando as baixas 
temperaturas do Inverno. 
No Inverno é possível fechar os pátios do corpo superior, 
através de clarabóias horizontais de accionamento manual 
ou motorizado. Deste modo, o calor dos raios solares que 
trespassa essa cobertura em vidro é mantido abaixo do 
tecto geral. 
No verão estas clarabóias estão abertas, criando um efeito 
de chaminé que ventila naturalmente o espaço abaixo da 
cobertura. 
Este corpo superior, funcionando como tecto de todo o 
conjunto, permite ainda abrigar da chuva e neve os  
espaços de entrada e as fachadas dos quartos. No verão 
propicia sombra sobre aqueles. O facto do conjunto se 
organizar em vários corpos permite ventilação transversal 
natural dos espaços interiores, de modo a evitar 
acumulação excessiva de humidade. 
 
Toda a água recolhida na grande cobertura, e também a 
recolhida na praça, é canalizada para uma cisterna 
localizado por debaixo do pátio circular. 
As coberturas transparentes da piscina interior e do ginásio 
estão providas de colectores fotovoltaicos, para 
acumulação de energia eléctrica, e de colectores térmicos, 
para aquecimento de águas quentes sanitárias, que 
permitem, em conjunto, cobrir grande parte das 
necessidades energéticas deste corpo principal superior. 
Um sistema de tecto radiante, para aquecimento do ar 
interior, permite derreter a neve da cobertura, evitando a 
sua acumulação excessiva. 
No corpo de serviço, D, junto à entrada de serviço, 
localizam-se as centrais de produção de água quente com 
recurso a gás natural ou depósito a localizar no lote. 
Os circuitos de distribuição das infraestruturas são feitos nos 
tectos dos corredores de serviço e pelas courettes dos dois 
núcleos de acessos verticais. 
Uma vez que, no futuro, existirão dois corpos de quartos 
independentes, será possível utilizar apenas um deles de 
acordo com a taxa de ocupação que se verificar em cada 
época do ano, diminuindo assim substancialmente os custos 
de limpeza e aquecimento do conjunto. 
O aterro que forma a praça alta permite absorver todos os 
detritos não poluentes da demolição das construções 
existentes, bem como o excesso de terra resultante da 
escavação para implantação das novas construções, 
evitando custos económicos e ambientais que resultariam 
do transporte dos resíduos a vazadouro. 
 
 

6. CONCLUSÃO 
Procurámos criar algo que reúna a história do lugar, a sua 
tradição musical, a sua singular localização geográfica, 
com o ímpeto de modernidade que advém da sua ainda 
recente indepedência como país. 
 
Uma construção funcional e simbólica, como uma caixa 
acústica, como as ‘estrâdes’ que proliferam pelos vários 
parques da região, como a caixa de ressonância de um 
instrumento musical, uma viola, uma ‘kokle’. 
 
Mas que pode ainda ser associada às estruturas de vime 
que no início do séc. XX pontuavam estas praias, abrigando 
os veraneantes do vento e do sol. 
E continuando poderíamos ainda, simbolicamente, 
encontrar-lhe semelhanças com as antigas embarcações 
piscatórias, construídas em madeira. 
 
Mais do que repetir uma forma, encontrar analogias 
excessivamente directas que facilmente poderiam 
converter-se em caricaturas daquilo que se pretende 
enaltecer, procurámos reinterpretar essas estruturas num 
desenho assumidamente contemporâneo. 
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RESUMO/ DADOS 
 
- àrea de implantação:  15.000 m2 
 
- àrea bruta de construção:   9.500 m2 
 
- custo estimado:   não disponível nesta fase 
 
- nº de quartos:   120 (1ªfase) + 50 (2ªfase) 
 
- nº de pisos:   10 
 
- tipologias dos quartos:  18 family rooms 

84 standart rooms 
12 business rooms 
6 junior suites 

    1 presidential suite 
     
- outros espaços:   recepção 
    lobby 
    lobby bar 

piscina interior 
    spa e saunas 
    terraço/ solário exterior 

ginásio 
    restaurante 300 lugares  
    bar exterior 
    conference center 
    praça exterior de eventos 
    estacionamentos 
    àreas de serviço 
    jardins 
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