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RESUMO 
 
 

 Atualmente, a desflorestação e extração ilegal de inertes são duas atividades 

ilegais que acontecem nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Estes devem-se, 

principalmente, ao aumento exponencial da população e à grande necessidade de 

utilização dos materiais como a madeira e a areia para a construção de edifícios. Por 

isso, neste trabalho, procura-se estabelecer conceitos de desenvolvimento 

sustentável através de novos métodos construtivos, dando resposta às necessidades 

do presente e salvaguardando o futuro das gerações seguintes.   

Por conseguinte, com base nas experiências adquiridas ao longo do percurso 

profissional e a possibilidade de realizar dois projetos, com cliente reais, foi possível 

investigar diversas técnicas de construção populares, com o intuito de se tornarem 

modelo para encontrar técnicas atuais, tendo como base matérias como a terra 

provenientes de São Tomé. O objetivo da dissertação é dar a conhecer esses materiais 

e sistemas construtivos tendo por base a experiência do projeto de duas casas em São 

Tomé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Palavra – chave:  Extração Ilegal de Inertes, Desflorestação, BTC, Adobe, Terra, 
Serradura, etc. 
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ABSTRACT 
 
 

Currently, deforestation and clandestine inerts extraction are two illegal 

activities taking place on the islands of Sao Tome and Principe.  These actions are 

mainly due to the exponential increase of the population and the necessity to use 

materials such as wood and sand for the construction of buildings.  Therefore, in this 

work, one seeks to establish sustainable development concepts through new 

construction methods, meeting the present needs and safeguarding the future of next 

generations. 

 Therefore, based on the experiences acquired along the professional career 

and the possibility of accomplish two projects with real clients, it was possible to 

investigate several popular construction techniques, in order to become models to 

find current techniques, based on materials such as earth coming from Sao Tome. The 

goal of the dissertation is to make known these materials and construction systems 

based on the experience of designing two houses in Sao Tome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Illegal Inerts Extraction, Deforestation, BTC, Adobe, Earth, Sawdust, etc. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

O continente africano encontra-se numa posição de vulnerabilidade 

relativamente a países, habitualmente denominados, desenvolvidos e 

industrializados. Tratando-se de continente no geral pouco industrializado, tem 

recursos naturais cuja exploração se encontra nas mãos de algumas cadeias industriais 

internacionais, como a madeira, o cacau, o café, entre outros produtos, que são 

vendidos habitualmente a preços baixos. Por outro lado, a mão-de-obra barata, mal 

renumerada, gera carência de recursos monetários que da origem a ações de 

reciclagem e aproveitamento de recursos internos, ligados a uma procura de 

autossuficiência necessária à sobrevivência. No entanto, essas práticas são muitas 

vezes abandonadas porque se procura seguir modelos proveniente dos países 

desenvolvidos, resultando na utilização, no caso da construção, de materiais 

importados, que não ajudam a equilibrar a balança comercial dos países africanos, 

motivado pela falta de conhecimento de muitos santomenses relativamente a diversas 

práticas e métodos construtivos. E, por isso, defendemos que “o que pode e deve vir 

do exterior são as novas técnicas e conceções de construção, que permitam uma 

utilização mais racional da matéria-prima”1. 

A promoção do uso de materiais produzidos no local, com recursos naturais locais, o 

desenvolvimento de tipologias e tecnologias de construção locais, o cooperativismo e 

o associativismo num processo participativo e de autoconstrução, devem ser pontos 

essenciais para superar a carência de recursos financeiros e abandonar a delapidação 

de recursos naturais ainda existentes neste continente.  

No presente trabalho, os projetos de arquitetura desenvolvidos procuraram, antes de 

mais, a experiência de utilização de materiais alternativos que tenham, na base da sua 

constituição, matérias primas de São Tomé e Príncipe, que possam ser de fácil 

produção e utilização, promovendo, desse modo, a autoconstrução. 

 
1 GUEDES, Manuel Correia. Arquitetura Sustentável Em São Tomé E Príncipe, 1ª edição, editora IST PRESS, 2015, 
pág. 11. 
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A partir do percurso profissional experienciado, desenvolveram-se memórias sobre 

São Tomé e Príncipe. Tendo como base a experiência adquirida, ao longo do percurso 

académico, desenvolvi uma sensibilidade para a questão dos materiais de construção 

e como o seu uso influencia a construção da paisagem de um determinado local.  

A viagem de volta à terra onde nasci, após sete anos de ausência, fez sentir um certo 

desconforto pelo que se viu e se observou. A visita a vários locais em São Tomé, 

permitiu perceber que o país não tinha progredido, do ponto de vista das condições 

das habitações, mas verificou-se a crescente utilização de materiais de construção 

exógenos à tradição construtiva de São Tomé.  

Uma vez que a experiência em Portugal se relacionava com os materiais de construção 

sustentável, constituiu o mote para que esta problemática se tornasse o tema 

investigação desenvolvida no âmbito da elaboração da dissertação de mestrado. A 

questão da habitação aconteceu quase por inerência, uma vez que as condições e o 

número de habitações na Ilha de São Tomé são o ponto vulnerável em toda a ilha que 

necessita de rápida resposta, abrindo um caminho de pesquisa sobre modos e hábitos  

de vida dos santomenses em correspondência sobre a necessidade de repensar os 

modos de construir que possam ser complementares com técnicas já existentes na 

ilha. 

A partir de dois casos de estudo, surgiu a oportunidade para desenvolver o projeto de 

duas habitações, na Ilha de São Tomé, a partir dos quais se constituiu numa 

oportunidade para refletir sobre os métodos de construção do espaço doméstico dos 

santomenses. 
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1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E O OBJETO DE ESTUDO 
 
 

 

São Tomé sofre, atualmente, uma delapidação dos recursos naturais, 

nomeadamente o corte desenfreado de árvores e a extração de areia. O binómio 

composto pelo aumento da população e a sua concentração nas cidades traz consigo 

o problema da necessidade crescente de habitação. Como se poderá verificar mais 

adiante, o Estado tem feito, a pouco e pouco, algumas intervenções para solucionar o 

problema da pressão da construção corrente sobre os recursos naturais da ilha de São 

Tomé.  

Um outro aspeto, com tanta importância como o anterior, é a incapacidade 

local de produção de materiais de construção. A incapacidade de produção provoca 

tanto a delapidação de recursos naturais das Ilhas por meio do aumento da 

necessidade em contruir como também a crescente importação e transporte de 

materiais oriundos de fora, ação que não ajuda o equilíbrio da balança comercial São-

Tomense, fazendo alterar, definitivamente, a paisagem da ilha de São Tomé. 

O sentido de vivência, próprio de quem nasceu na Ilha que conhece a forma de 

interação no meio de uma comunidade à qual pertence, reconhece que a única 

alternativa para alterar modos de atuar nos outros é através da visibilidade da 

experiência. Fazer, mas fazer de modo informado, será a única possibilidade para 

ganhar créditos numa comunidade pouco informada que luta, diariamente, pela sua 

sobrevivência.  

A partir de dois casos de estudo, partiu-se para o estudo de dois espaços 

domésticos que formam uma unidade e se complementam. A partir dessa 

oportunidade equaciona-se a paisagem, relação do construído com edificado 

envolvente, a casa e o espaço de todos, o canal de acesso às casas ainda sem 

urbanizar, a informalidade da construção e a presença do inacabado2, a leveza das 

construções, próprias de um clima tropical e a vontade de construir melhor, 

repudiando formas de construção tradicionais.  

 
2 Livramento, João Roberto Araújo do. 
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Clima e recursos são aspetos essenciais para a problemática do presente 

trabalho. Tempo e transformação são termos essenciais para perceber a realidade de 

atuação.  

Procura-se construir uma interpretação daquilo que rodeia uma atuação 

específica, uma circunstância nova que convoca, no imaginário, uma outra 

circunstância da qual restam apenas memórias que provocam diferentes emoções. 

Por isso, a estratégia para a elaboração do trabalho procura, primeiramente, a 

confrontação com a memória que, de uma forma ainda inicial, serve de ferramenta 

para entender a forma de olhar o território após o regresso a São Tomé. 

Seguidamente, ao entender as raízes da construção na ilha, permite entender a atual 

construção corrente em São Tomé, tornando este aprofundamento como material de 

projeto e, por último, ao tomar consciência do papel do arquiteto, permite perceber 

que ele deve ser parceiro na concretização dos sonhos e necessidades de quem o 

contrata, mas também não deve esquecer o compromisso ético com as questões de 

cidadania e a atenção com o meio ambiente.  

 

METODOLOGIA  

A pesquisa realizada em livros, em dissertações de mestrado e doutoramento, 

em artigos e trabalhos elaborados em contexto real de trabalho, sobre a construção 

em São Tomé, constituiu a base inicial para o desenvolvimento do presente trabalho. 

Em São Tomé foi possível recolher informação junto do Laboratório de 

Engenheira Civil, da Direção Geral de Recursos Naturais e Ambiente e da Direção Geral 

de Floresta, com o objetivo de saber quais são as perspetivas do Estado para 

solucionar os problemas acima mencionados. 

Realizou-se levantamento fotográfico sobre modos de construir tradicionais, 

atuais e outros, recentemente introduzidas como alternativa aos materiais naturais 

locais, cujos preços têm vindo a subir devido aos efeitos causados pela desflorestação 

e extração de areia.  
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ESTRUTURA 

 

O trabalho tem uma componente teórica que tem como objetivo o estudo da 

problemática resultante da escassez de recursos naturais para a construção na Ilha de 

São Tomé. Neste campo, procura-se entender de que forma será, tendo em conta a 

necessidade de diversidade no que diz respeito aos materiais de construção na Ilha, a 

melhor forma de construir naquele lugar. Para isso, são apresentadas diferentes 

iniciativas que se realizaram na ilha e em outros locais com características similares, 

dando notícia de como se tentou resolver o problema. Em alguns casos, a 

concretização da iniciativa demonstrou que o problema deve ser encarado de uma 

forma holística, em que diferentes variáveis devem fazer parte da equação. Colocar 

aspetos, que concorrem para o mesmo problema e, consequentemente, para a 

solução, em setores estanques não resolvem a situação. 

O trabalho tem também uma componente prática dando resposta a uma 

encomenda real. A partir dela constrói-se uma narrativa que pretende ensaiar uma 

resposta tendo em conta as especificidades próprias da circunstância em que é 

necessário intervir, tendo como objetivo maior o alcance e o eco que este tipo de 

intervenção possa ter junto da comunidade próxima. 
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Capítulo I: Da Experiência  
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
 
 
 

O caminho para este percurso profissional deu-se em 2008 quando, por 

descuido, faltei ao exame de Química, em São Tomé. Deste modo deixei por concluir 

o ensino secundário e coloquei em causa uma bolsa de estudos que me seria 

concedida para estudar no estrangeiro, na perspetiva de tirar o curso engenharia 

eletromecânica. Nessa altura, senti que tinha perdido tudo. Todavia, em 2009, acabei 

por concluir o ensino secundário e concorri para vir para Portugal tirar um curso 

profissional. A área que desejava era eletricidade para dar seguimento aos meus 

estudos iniciados em São Tomé e, posteriormente, licenciar-me em Engenharia. No 

entanto, foram anuladas as possibilidades de o mesmo acontecer e acabei por viajar 

para Portugal, para frequentar, porém, o curso de Técnico de Design, Variante de 

Equipamentos. Foi um grande desafio pois não tinha a mínima ideia daquilo que um 

designer fazia. O maior desafio foi colocar a mente a trabalhar o lado criativo e a 

comunicação do desenho em papel. Desde muito cedo entrei em contacto com os 

materiais e as ferramentas de trabalho e lembro-me que, quando construíram a casa 

para a minha mãe, participei ajudando nas tarefas que conseguia executar. Este ponto 

de partida foi importante para que, no curso profissional, obtivesses os melhores 

resultados no trabalho em oficina. Durante esta etapa pude lidar com diferentes 

materiais entre eles a madeira, a resina, a ferro, bem como o aprendizado de como 

fazer moldagem.  

Um dia, a escola em que frequentava fez uma encomenda ao arquiteto Pedro 

Jervell, da SKREI, para projetar um objeto que fosse multifuncional. Esta peça iria estar 

presente em diversas exposições que estavam a ocorrer na altura. Como resultado, foi 

apresentado à escola um objeto feito em pedra a que o arquiteto chamou de objeto 

insólito. Sem ter dado conta na altura, hoje percebo que a escolha do material, a 

pedra, residia no facto da própria escola ser conhecida como a Escola da Pedra (EPCEP 

- Escola Profissional Centro de Estudos e Trabalho da Pedra). Desta forma, os 

estudantes eramos estimulados a escolher como material de eleição a pedra para as 

peças que desenhávamos. O arquiteto Jervell apresentou-nos o projeto e, de seguida, 
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pediu voluntários para participar nas exposições que viríamos a fazer para divulgar a 

Escola. Foi assim que parti para uma jornada na qual percorri diversas localidades 

portuguesas com o arquiteto, apresentando este objeto que foi feito a partir de um 

cubo de 1m´1m´1m, que pudesse dar lugar a uma rampa e acessórios de skate, um 

palco para atuação, uma parede para projeção de filme, uma estante para exposição, 

conforme se pode observar nas figuras de 1.1 a 1. 8. Naquelas viagens, eu e o arquiteto 

tornámo-nos amigos, pelo que acabei por estagiar no seu escritório em 2011 e 2012, 

altura em que conheci o seu sócio, o arquiteto Francisco Adão da Fonseca.  
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Fig. 1.1 e 1.2 Suporte para Projetor de vídeo; Fig. 1.3 e 1.4 Montagem da Rampa para skate; 
Fig. 1.5 e 1.6 Rampa e Acessórios para Skate; Fig. 1.7 Parede expositora; Fig. 1.8 Palco para 
atuação, [Fonte: ep-cep.blogspot.com]. 
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Após terminar o curso que equivalia ao nível IV no quadro europeu de 

qualificações, continuei a trabalhar no escritório da SKREI.  

Em 2013, fiz uma pausa e comecei a estudar Gestão de Redes e de Sistemas 

Informáticos. Achei o curso interessante e senti-me tentado em dar continuidade visto 

que me dava acesso direto à faculdade bem como ao Instituto de Engenharia do Porto, 

caso ainda pretendesse seguir Engenharia. Por razões de tempo, decidi deixar o curso 

lecionado em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro. Ainda em 2013, através de um 

acordo realizado entre os governos Santomense e Português, pude fazer a minha 

inscrição à vaga de acesso ao Ensino Superior por meio da Embaixada de São Tomé 

em Portugal, em Lisboa. Embora este meio de acesso, desde que garantisse os 

requisitos, fosse garantido o acesso ao curso escolhido, a escolha do curso estava 

dependente da formação anteriormente realizada. Por essa razão, embora ainda 

pensasse em ingressar no curso de Engenharia, não me foi permitido. Desse modo, 

acabo por ser colocado em Arquitetura sem qualquer hipótese de mudança de curso.  

Durante o curso de Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da Universidade 

do Porto, não perdi a ligação com o gabinete de arquitetura SKREI, o qual me 

possibilitou colaborar com o atelier em várias obras por eles executadas. Esta fase foi 

de grande aprendizagem. Por um lado, usufruía de uma aprendizagem do ensino 

superior, vinda da faculdade, em que era incutido no meu saber modos de relacionar 

com diversas situações antes da intervenção arquitetónica e ao longo do 

desenvolvimento do projeto, o aprender a ser disciplinado no aspeto em que o 

humanismo constitui como parte ou por assim dizer o bom senso no controle de 

diversos impulsos que nos move à medida que vamos projetando.  

Sabemos que cada projeto é único para cada terreno em que será implantado, 

pois isso também nos é ensinado a ter em conta em diferentes contextos na 

planificação. E o que dizer da escala? Nunca antes me havia ocorrido que o homem 

constituía o equilíbrio para que haja harmonia entre os objetos construídos até 

alcançar o belo. Constatei como o desenho, nomeadamente a perspetiva, constitui e 

permite a manipulação do espaço, inserindo nele características que um projetista 

deve ter em conta para antever e testar a forma do espaço, bem como o seu 

enquadramento no mundo dos objetos que se encontram sob a luz. A influência que 
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cada elemento, seja ele natural ou artificial, no condicionamento do projeto, que se 

estabelece como produto final, onde são veiculadas todas as ideologias, sentimentos 

e sensações incorporados em nós, ao longo do tempo.  

A minha aprendizagem na SKREI, nas diversas vezes em que participei nas 

obras, absorvendo o conhecimento da manipulação dos materiais e da construção, 

permitiu-me construir o meu sentido crítico, de saber e querer saber o porquê. Tive 

contacto com diversos profissionais de diversas áreas e, com eles, pude aprender o 

modo cuidado como os arquitetos pensam o projeto e a obra. Ser ajudante de 

picheleiro e canalizador fez-me perceber como se executavam os trabalhos, o porquê 

de se criticar o trabalho do anterior executor e solucionar as falhas que ocorrem 

habitualmente na obra. A questão da execução, por conseguinte, fez parte da minha 

aprendizagem o que me coloca num patamar de elevada atenção no que respeita aos 

aspetos técnicos. Estar com um carpinteiro, vê-lo trabalhar a madeira e perceber que, 

em certas madeiras, o nível de elasticidade é maior e que ela pode ser vergada para 

fazer curvaturas. Realmente devo concordar quando Vitrúvio escreveu,  

“A ciência do arquiteto ... Nasce da prática e da teoria. A prática consiste na 

preparação contínua e exercida da experiência, a qual se consegue manualmente 

a partir da matéria, qualquer que seja a obra de estilo cujo execução se pretende.  

Por sua vez, a teoria é aquilo que pode demonstrar e explicar as coisas 

trabalhadas proporcionalmente ao engenho e à racionalidade”3. 

Desta forma os dois, por andarem de mãos dadas, farão que cada profissional 

seja bom na prática da sua profissão e o levará a discernir sempre o melhor a fazer. O 

que direi da vasta possibilidade que terá na escolha de materiais?  

Depois de ter lidado com materiais como a argamassa feita com estrumo de 

cavalo para revestimento, cera de abelha para aplicar no estrumo, no vidro de modo 

a cobrir a transparência; terra para o piso; variação s de pedra e ferro na obra e obter 

conhecimento sobre as possibilidades e circunstâncias em que podem ser utilizados.  

O material que me encantou e me deu impulso para querer, cada vez mais, 

conhecer a construção vernacular e sustentável foi o BTC4, em 2015, altura em que a 

SKREI decidiu construir seu primeiro edifício com este material. Fui convidado para ser 

 
3 VITRÚVIO, Tratado de arquitetura, 1ª edição, editora IST Press, 2006, pág. 30			
4 BTC - Bloco de Terra Compactado		
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responsável da produção, com isto deveria constituir minha própria equipa de 

trabalho para que pudesse ser produzido por volta de 10 mil blocos, cerca de 250 

blocos por dia, com uma prensa manual. Nesta caminhada seguia vendo e 

aprendendo, uma vez que, depois deste processo de produção, percebi que também 

poderia ser contruído lajetas, telhas e usar a terra para revestimento. As 

aprendizagens foram muitas, umas a seguir às outras, em que fui esperando o dia para 

que eu pudesse fazer uso delas no meu país.  

Comovido com as notícias que chegavam de São Tomé sobre o modo como se 

tem lidado com o meio ambiente, sem acautelar os recursos das próximas gerações, 

procurava uma maneira de tirar partido do que aprendi, na perspetiva de mostrar à 

comunidade Santomense sobre a necessidade de ampliarmos o nosso leque de 

possibilidades para construir tendo em conta o meio ambiente.  Estas perspetivas 

foram ainda mais fortes quando assisti à palestra do arquiteto Francis Kéré, no Fórum 

Futuro. Nessa altura, ficou bem claro o que poderia ser feito no apoio a esta pequena 

nação. 

Assim pensou-se em fazer projetos que pudessem funcionar como um 

manifesto5 para a comunidade local bem como para a internacional. Perante este 

objetivo, os desafios eram vários nomeadamente sobre como obter conhecimento 

aprofundado dos matérias escolhidos para serem utilizados.   No caso da utilização de 

BTC, tendo em conta a utilização de recursos naturais, independentemente do local 

pressupõe análises laboratoriais da terra para averiguar a qualidade, as características 

e a sua viabilidade. Nessa altura, foi convidada a engenheira, Hayta Fonseca, também 

de São Tomé, para que pudéssemos desenvolver o trabalho, no âmbito da dissertação 

de mestrado, em conjunto. A proposta foi aceite pelo ISEP, viajei a São Tomé para 

recolher amostras. Destas foram recolhidos quatro tipos de terra em diferentes 

localidades num raio de 15 km, totalizando uma média de 200kg de terra. Após análise 

da terra recolhida, verificou-se que os resultados eram excelentes ao nível de 

resistência e de absorção de água. Ao longo do processo foi desenhado e fabricado 

um molde específico para a produção dos blocos, entretanto, na prensa, por não ter 

sido reforçada, vergou a chapa de aço superior ao ser aplicado 5MPa na prensagem 

 
5	Manifesto (Le Corbusier) 
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do bloco (fig. 1.11). Após este acontecimento, optamos por utilizar a prensa da SKREI, 

que não tinha sido inicialmente utilizada porque queríamos ter dimensões diferentes 

do molde da SKREI6 (fig 1.12). Nas figuras de 1.9 a 1.15 observamos os diferentes 

momentos que se verificou nas investigações, na produção e no ensaio para a 

produção dos blocos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Dimensão do molde desenhado pelo autor 25cm ´ 12,5cm ´ 6,25cm; dimensão molde da SKREI 29,7cm ´ 
14,6cm ´ 9 cm. 
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Fig. 1.9 - Análise de sedimentação simples, [Hayta Fonseca, 2018].  
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Fig. 10 – Homogeneização do solo, [Hayta Fonseca, 2018]. 
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Fig. 1.11- Molde Vergado após a aplicação da força para prensagem da terra, [António 
Escrivanes, 2018]. 
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Fig. 1.12 – Afinação da prensa para obter altura desejada, [Hayta Fonseca, 2018]. 
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Fig. 1.13 – Mistura de Terra para a produção de BTC para ensaios, [António Escrivanes, 2018]. 
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Fig. 1.14 – Blocos produzidos para os ensaios, [Hayta Fonseca, 2018].   
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Fig. 15 - Ensaio de resistência. [Hayta Fonseca, 2018]. 
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Durante o processo de trabalho, quase todo ele ocorreu no ISEP sobre tudo os 

ensaios. O trabalho foi de grande alegria, entusiasmo e de obtenção de conhecimento 

também para aqueles que serviram de orientadores. No início a Engenheira Hayta 

sentia-se desconfortável com este desafio, todavia, encorajei-a por afirmar que 

disponibilizaria parte da informação necessária para o trabalho bem como o meu 

apoio na realização das diversas tarefas principalmente as mais pesadas.  As figuras 

1.9, 1.10 e 1.14 correspondem partes dos trabalhos realizados e ensaios no ISEP. As 

figuras 1.11, 1.12 e 1.13 correspondem aos trabalhos práticos realizados no armazém 

onde se procede a produção de materiais da SKREI.  

Para a analise gramométrica, figura 1.9, foi preciso recipiente onde se 

procedeu com a colocação de uma certa quantidade de água e, de seguida terra, que 

por sua vez depois de agitar e deixou-se algum tempo para que a terra assentasse no 

fundo do recipiente. Após algum tempo ocorreria a separação de diversos 

componentes da terra, silte, areia e argila. Este processo trata-se de um método de 

ensaio de campo onde foi possível a saber as percentagens destes elementos e se a 

terra era viável para a produção dos blocos sem que pudéssemos proceder com o 

acréscimo de algum elemento que se encontra fora da percentagem estabelecida, 

70% de areia e 30 % de argila com variação máxima de 50% de areia e 50% de argila.  

Na figura 10, observamos o antes e depois da terra ser processada pelos diversos 

peneiros que as normas sugerem que sejam utilizados para a analise gramométrica.  

Após a conclusão do primeiro trabalho de investigação, direcionei o meu olhar 

para outro material disponíveis em São Tomé o serrim ou serradura. Através da minha 

experiência na SKREI, percebi que poderei reutilizar aquele material a custos reduzidos 

para a construção. Ao realizar testes para produção de painéis feitos em madeira e 

preenchimento com fibras de madeira, a utilização de aparas de cânhamo para 

preenchimento de paredes, a produção de blocos de betão de cânhamo e futura 

produção de painéis com cânhamo, fizeram-me acreditar nas diversas possibilidades 

de poder reutilizar a serradura dando-lhe um outro fim, em detrimento da queima, 

como ocorre habitualmente em São Tomé.    

        

 
 



 36 

PROGRAMA TEÓRICO DO ATELIER  
 
     
 
     A SKREi, enquanto atelier, teve seu início de atividade em 2010, quando os 

arquitetos Francisco Adão da Fonseca e Pedro Jervell apresentaram seus desígnios 

comuns a respeito da arquitetura e o modo como esta se deveria integrar com a 

disciplina de construção. Com isso, em 2009, submeteram um inquérito sobre as 

qualidades das matérias-primas portuguesas. Francisco Fonseca, que se formou na 

Holanda e Pedro Jervell na Inglaterra, ao experimentarem a argila e outros materiais 

de construção, conseguiram desenvolver novos materiais e assim tornaram-se 

arquitetos experimentais por produzir, explorar e projetar até à entrega da obra. Este 

atelier, onde a técnica de construção e artesanato foram combinados com outras 

habilidades, procura uma relação próxima com a matéria-prima na sua origem. O 

conhecimento sólido daquilo que é a construção permitiu-lhes perceber como é que 

os materiais se colam ou se ligam uns aos outros. Este exercício é perfeitamente visível 

e percetível quando olhamos para as suas maquetes. Para estes arquitetos a maquete 

é uma forma de antecipar a obra e também de criar a relação entre os materiais (fig. 

1.16, 1.167e 1.18). A maquete torna-se “autoexplicativa” aos olhos daqueles que para 

elas olham, por simular os materiais de modo mais aproximado daquilo que será o 

resultado em obra. Muito mais que ensaiar a obra do ponto de vista da inserção na 

envolvente trabalhar aspetos relacionados com a orientação solar ou combinar a 

relação volumétrica circunstancial, as maquetas tiram partido para instruir o projeto 

do ponto de vista construtivo e são o elemento essencial de preparação do trabalho 

em obra. Francisco Fonseca e Pedro Jervell defendem que os arquitetos têm de tomar 

uma posição na direção da obra, sendo talvez a figura mais importante ou vocacionada 

para fazer uma boa direção de obra7.    

 
 
 
 
 
 

 
7	Frase citada pelo Arquiteto Francisco Fonseca em julho de 2018 na Casa de arquitetura onde se contou com a 
apresentação do workshop sobre construção em terra que se realizaria em outubro de 2018 na Gambia. 	
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Fig. 1.16- Maquete representativa, teste da variação na aplicação do bloco de BTC no projeto 
de um auditório, SKREI. [António Escrivanes, 2017]. 

 Fig. 1.17 Maquete Representativa, construção de uma casa com adobe em Aveiro, SKREI, 
[António Escrivanes, 2018]. 
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Fig. 1.18 Maquete Representativa do Bar Alma, SKREI, [skrei.pt]. 
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 Da necessidade de recuperar algumas técnicas tradicionais no fabrico de 

materiais e sistema construtivo que, ao longo dos anos se foram extinguindo, o atelier 

baseia o seu trabalho no desenvolvimento de materiais com base no uso de tecnologia 

de baixo processamento e do custo de forma pragmática usando materiais como a 

terra, a cera de abelha, óleo de linhaça e a madeira. A escolha destes materiais 

encontra-se relacionado com o fácil acesso e aquisição direta ao fornecedor. Por esta 

razão, no caso da cera, procuraram obter suas próprias instalações em que criam 

abelhas que por sua vez lhes fornecem a cera necessária para o uso na construção, do 

mesmo modo, no caso da madeira, estes ao obterem conhecimento que 

determinados proprietários de terra têm o tipo de árvore que pretendem vão ao local 

compram a árvore e cuidam para que esta sejam abatidas quando pretendem e como 

devem ser cortadas. As austrálias são, por conseguinte, a árvore que acabaram por 

criar uma maior afinidade, embora, não seja autóctone alegam constituir um bom 

material para a construção civil. O atelier acaba por vetar a possibilidade do uso 

excessivo do betão, se não de materiais em que o seu impacto no ambiente seja 

minino ou zero, que possam ser reutilizados sempre que necessário. Esta preocupação 

com o ambiente e dos materiais no seu estado mais natural, é depois sentido na 

maneira como há um cuidado na gestão de resíduos quando é utilizado por eles tanto 

no atelier como na obra, sente-se a disciplina no que se trata da separação de cada 

tipo de material para que posteriormente possa seguir para o ecoponto. Estando 

decididos desde o início qual o caminho a seguir, na primeira obra em que tiveram 

oportunidade de realizar expuseram os seus ideias em criar uma argamassa feita com 

estrumo de cavalo com barro preto de Barcelos aplicando sobre ele posteriormente 

cerra de abelha. Por serem pequenas, maioria das obras que têm vindo a desenvolver 

acabam por ter uma maior capacidade de ensaiar materiais e sistemas construtivos. O 

atelier acaba por ter um trabalho muito extenso na recolha de matérias primas, na 

prospeção do solo, na prospeção de pedreira, catalisando todo os tipos de materiais e 

argamassas experienciadas. Podemos dizer que seus trabalhos passam por vários 

estádios, um por uma parte especulativa de seguida laboratorial e por fim seguem 

para a obra. Foi assim que inicialmente decidiram fazer na altura em que precisaram 

produzir blocos de BTC para a primeira obra em que resolveram fazer uso deste 
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material, recorreram ao laboratório de engenharia da universidade de Minho para os 

testes do material e hoje o atelier já conta com seu próprio investigador engenheiro 

César Cardoso vindo da universidade do Minho. Inicialmente para este trabalho 

utilizaram uma prensa manual pertencente a universidade até que passaram a 

construir suas próprias prensas para produção de diversos tipos de blocos e lajetas.     

Por darem conta da importância do ar na construção, sendo um elemento em 

que muitos não dão tanta importância, partiram para o seu estudo recorrendo a 

técnicas construtivas desde árabes, romanos e algumas técnicas usadas pela NASA 

para estações espaciais, com o objetivo de juntar todas as informações numa espécie 

de circuito afim de perceber como conseguir limpar as partículas ultra finas que 

existem no ar. Disse o arquiteto Francisco “o ar é um vínculo mais importante que 

existe na construção e eu, enquanto arquiteto, sinto-me inculto e incapaz de perceber 

as dinâmicas desse elemento fundamental.” Para isso resolveram fazer uma maquete 

para poder entender as circulações e as turbulências do ar.  

A parte que mais ânimo e gozo me trouxe em trabalhar com estes arquitetos, 

foi quando, pela primeira vez, tive o contacto com modelação de um objeto para o 

espaço de um restaurante na baixa do Porto, em que tive a oportunidade de trabalhar 

com a cal.  Relembro a visita à pedreira de ardósia em Valongo e, ali, aprender sobre 

o corte da pedra.  Para mim, pelo menos a ideia que eu tinha sobre a profissão, é que 

o arquiteto passaria parte do seu tempo desenhando, visitando obras, fiscalizando-as 

e acompanhando-as. Com estes arquitetos pude assistir à extensão ou prolongamento 

dessas tarefas. Ambos são arquitetos que gostam de estar nas obras e trabalhar nelas 

partindo uma parede, se necessário, pegando tanto num martelo elétrico para partir 

pedra, para fazer uma garagem, como foi o caso, como também pegando num ancinho 

para trabalhar a terra e nivelá-la. Assisti,  participei e  senti-me motivado para a 

profissão, uma vez que, ao ser um arquiteto com o domínio da prática posso envolver-

me nos trabalhos de forma direta e física e, pelo exemplo, posso motivar meus 

parceiros de trabalho, como foi o caso em que ouvi um colega meu, Odair Delgado, 

dizer “António gostaria de te dizer que a maneira como trabalhas motivou-me e deu-

me forças para trabalhar, deu-me ânimo pois eu sempre que te via trabalhar queria 

seguir teu ritmo”.  
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MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS   
 
Madeira  
 

A madeira é um material muito utilizado nos trabalhos do atelier, sobretudo 

quando associado ao espaço interior ou a espaços exteriores cobertos, no caso de 

espaços por exemplo com alpendres (fig. 1.22). Visto que alguns tipos de madeiras 

conseguem ser moldados e trabalhados para criar dinâmicas no espaço, como vemos 

nas figuras 1.19, 1.20 e 1.21, o atelier recorre constantemente ao seu uso. Por 

conseguinte, nas suas obras, no caso das paredes e tetos, muitas vezes vemo-las 

aplicadas sobrepostas umas nas outras, garantindo um efeito linear, que procura o 

contraste através do sombreamento provocado pelas juntas entre peças. A madeira é 

frequentemente utilizada nos pavimentos interiores, em acessos verticais, bem como 

em guarnições ou vigas. São poucos os casos em que se usa este material no exterior, 

apenas em caixilharias e portões. Quando a sua utilização é feita para o exterior, 

aplica-se óleo de linhaça como tratamento para evitar a absorção de água por parte 

do material. Nas figuras apresentadas assistimos as mais diversas técnicas construtivas 

desses arquitetos trabalharem os espaços com o uso de madeira não se limitando pelo 

que se verifica normalmente, mas testando e diversificando consoante as 

circunstâncias e as ocasiões seja em garagem como é o caso da figura 1.19, nos 

restaurantes nas figuras 1.20 e 1.21 bem como nas habitações (fig. 1.22). 
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Fig. 1.19 Construção de Garagens em Colaboração com Filipe Pinto da Cruz, SKREI, 2008 
Porto, [Inês Dorey]. 
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Fig. 1.20 Restaurante no largo do Terreiro, Ribeira, 2014 Porto, SKREI, [Lara Jacinto] 
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Fig. 1.21 Adega de São Nicolau, Ribeira, SKREI, 2011 Porto, [skrei.pt]. 
 
 
 

Fig. 1.22 Quinta da Marcela, SKREI, 2015 Sabrosa, [Lara Jacinto]. 
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Fig. 1.23 Casa na Foz, SKREI, 2017 Porto, [Lara Jacinto]. 
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Terra  

 

O uso da terra como material de construção tem dado um certo gozo, pois é 

um dos materiais que o atelier tem investido na sua investigação, com a elaboração 

de diversos testes e análises. O uso da terra na construção de edifícios tem sido em 

diversas vertentes, desde a aplicação como argamassa nos tetos e paredes até à 

produção de lajetas, blocos de BTC, paredes em taipa e pisos de terra compactada 

como podemos observar nas figuras abaixo.  

Desde a sua fundação, o atelier tem vindo a realizar recolhas de amostras de 

terra de várias localidades de norte a sul do país (fig. 1.24). Em muitos projetos que se 

fez uso deste material tem sido adicionado uma percentagem de cimento ou cal. 

Embora essa percentagem seja mínima, ela tem sido importante para o aumento da 

resistência do material. A sua aplicação em obra tem sido maioritariamente nos 

espaços interiores, exceto na obra que se contruiu em taipa em Reguengos, Alentejo 

(fig. 1.30). Na obra que se construiu em 2016, em Vila nova de Famalicão, a primeira 

obra da SKREI em que se utilizou o bloco de terra compactada (BTC), aplicou-se, sobre 

os blocos de terra, pelo exterior, cortiça tratada para servir de isolamento térmico, 

visto se tratar de um espaço para uma habitação. Este procedimento teve uma 

justificação: o material não garantia espessura suficiente para que, através da sua 

inércia térmica, garantisse o equilíbrio da temperatura ao longo do ano.  

Já no caso da obra em Reguengos, no Alentejo, não foi utilizado isolamento 

térmico uma vez que o espaço tinha como funcionalidade o processamento de vinho. 

Construído em taipa, como parte do conjunto, as paredes resultantes ficaram com 

uma espessura de cerca de 50 cm e a estrutura foi realizada em betão armado.  

A utilização da terra, por ser um material natural, poroso e absorvente, obriga 

que à construção tenha em embasamento, devidamente impermeabilizado. Há quem 

faça o embasamento em pedra, outros em taipa e, ainda, outros em betão. No atelier, 

há preferência pela utilização do betão armado. Quanto à estrutura, o atelier, quando 

se utiliza a terra, faz-se através do recurso a outros materiais, como perfis metálicos 

ou betão (fig. 1.28). Este processo ocorre desta maneira porque a legislação não 
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permite que este tipo de material sirva como estrutura8. Para ajudar a tapar os poros 

que possam persistir no material, muitas vezes é utilizado óleo de linhaça que é 

aplicado com uma trincha sobre o material servindo-lhe de repelente. Com essa 

aplicação, o material deixa de ter capacidade para absorver com facilidade qualquer 

outro líquido. Além da utilização do cimento e da cal, o atelier usou também a cera de 

abelha para melhorar a resistência do reboco (fig. 1.25). No caso da pintura, caso 

necessário, é recomendável que seja a base de soluções com uso de materiais natural 

e ou vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8	Frase citada pelo arquiteto Pedro Jervell quando o questionei da não utilização do bloco de BTC como 
estrutural visto que no caso de Brasil e São Tomé e Príncipe o permitem.	A resposta foi que se deve a efeito das 
ações sísmicas desse modo torna-se obrigatório que este não seja estrutural.		
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Fig. 1.24 Amostras de Terra e Amostras dos testes realizados com base na terra e cal; terra 
cimento; terra, cal e óleo de linhaça, etc., SKREI, [Lara Jacinto]. 
 
 

Fig. 1.25 Parede rebocada com terra misturada com cimento e com aplicação de óleo de 
linhaça no final, SKREI, [Lara Jacinto]. 
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Fig. 1.26 Produção de Bloco de Terra Compactada com terra de Esporão (Alentejo), SKREI, 
[Lara Jacinto].     
 

Fig. 1.27 Produção de Bloco de Terra Compactada (btc) com terra de Norte (Vila Nova de 
Famalicão), SKREI, [Lara Jacinto]. 
 



 50 

 
 
 
 

Fig. 1.28 Aplicação dos blocos em obra com a utilização de embasamento em betão e bloco 
de cimento e estrutura em betão armado, 2016 Vila Nova de Foz Coa, SKREI, [Lara Jacinto].  
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Fig. 1.29 Caldas de Aregos, 2009 Resende, SKREI, [Inês Dorey]  
 
 

 
Fig. 1.30 Reguengos, 2014 Alentejo, SKREI, [Lara Jacinto] 
 
 



 52 

Aço 
 

O aço, não sendo material de um subtil manejo, no início não fazia parte dos 

materiais utilizados com frequência pela SKREI. Em 2012, foi o momento de este 

material ganhar outra dimensão com a integração no atelier de novo membro o 

“mestre” Augusto Silva, serralheiro e profissional com grande experiência a trabalhar 

com este material. Nessa altura, começa o aço a conquistar os espaços das obras 

realizadas pelo atelier. Em algumas obras, o aço começa a aparecer através da 

utilização de perfis metálicos pesados, em viga cinta ou mesmo treliças para as 

coberturas no caso das figuras 1.31 e 1.32. Com o tempo estes perfis passam a ser 

utilizadas em pilares. As asnas de madeira foram substituídas, diversas vezes, pelas 

treliças metálicas conferindo cada vez maior visibilidade daquele material no espaço. 

 O aço, pela sua resistência conseguia, em pequenas dimensões, apresentar 

peças com espessuras reduzidas o que permite resolver diversos problemas em obra. 

Tanto no espaço interior como no exterior, todos os elementos onde se procurava 

reduzir a sua presença na leitura do espaço, passaram a ser substituídos pelo aço. O 

trabalho dos tetos como os que observamos nas figuras 1.33 e 1.34 são dois exemplos 

de como se obteve estas leituras através do uso das cantoneiras metálicas. Assim, tal 

como estas pequenas estruturas para o teto, foram surgindo as escadas e as guardas 

que maioritariamente se executam atualmente em aço. O Sr. Augusto, com a prática 

de trabalho artesanal em aço moldava, pequenas e grandes quantidades de aço, 

construindo grandes estruturas metálicas, separando-as para facilitar o seu 

transporte, e em obra voltava a juntá-las através da soldadura.  Além das asnas, as 

guarnições passaram a ser executadas em aço. Este material, por não ser inoxidável, 

sempre que é utilizado na obra é tratado, pintado com verniz próprio para inibir a sua 

oxidação. Por outro lado, assistimos as diversas máquinas que foram construídas, 

consoante as necessidades do atelier, à medida que fosse preciso para produção de 

algum material para ensaios ou para obra. Na figura 1.35 temos a primeira máquina 

para produzir lajeta através da terra compactada, na figura 1.36 temos a máquina de 

produção de blocos de betão de cânhamo e na figura 1.37 temos a máquina de 

produção de blocos de terra compactada, todas elas construídas pelo senhor augusto. 

Estas máquinas consoante a sua utilização formam afinadas, pois o modo como eram 
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utilizadas demostravam realmente como deveriam ser determinados pormenores 

previamente pensados. No caso da máquina de BTC esta ao ser adaptada, hoje tanto 

serve para produzir BTC como lajeta.       
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Fig. 1.31 Reguengos, 2014 Alentejo, SKREI, [Lara Jacinto]. 
 
 

 
Fig. 1.32 Seixas, 2013 Caminha, SKREI, [João Ferrand] 
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Fig. 1.33 Foz, SKREI, 2012 Porto, [João Ferrand]. 
 

 
Fig. 1.34 Ribeira, 2015, Porto, [Lara Jacinto]. 
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Fig. 1.35 Máquina desenvolvida pela Skrei para produção de lajetas em terra compactada, 
[Lara Jacinto]. 
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Fig. 1.36 Máquina para produção de blocos de betão de cânhamo, [António Escrivanes, 2019]. 
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Fig. 1.37 Máquina para produção de BTC e Lajetas, [António Escrivanes, 2018]. 
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FIBRA 

A fibra constitui um novo tipo de material integrado na construção para a 

utilização em obra. Tendo sido recentemente testado, este material em causa, 

demostrou potencialmente bons resultados em termos de qualidade e desempenho 

energético. Proveniente da fibra de canábis, o seu potencial para a construção tem 

sido notável em todo mundo inclusive em Portugal, pelo que, tem se debatido sobre 

a possibilidade da sua legalização tanto para uso medicinais como a de construção 

civil. 

 Após a realização de testes com este material, deu-se início, sob a 

responsabilidade do atelier, à produção de blocos de betão de cânhamo, utilizando as 

dimensões standard com 60 x 30 com 15 e 20 cm de espessura. Esta medida está 

dentro das medidas de outros blocos produzidos internacionalmente. Estes blocos 

serão utilizados para construir parede, pisos e coberturas (ver figura 1.38). 

De acordo com as exigências de projeto e para se adequar ao uso que o bloco 

vai estar submetido foram desenvolvidas misturas diferente, com mais ou menos 

ligante. Blocos mais pesados em locais sem requisitos térmicos e mais leves em zonas 

com requisitos térmicos. Estas variações na mistura fizeram variar a densidade e 

consequentemente o peso do bloco. Enquanto decorriam os testes para encontrar a 

fórmula e atingir as características adequadas, realizaram-se testes para alterar a cor 

do material. Assim, as fibras de cânhamo são pigmentadas, como se pode ver na figura 

1.39, e outras tingidas através de um processo químico que faz alterar a sua cor, 

conforme se verifica na figura 1.40.  Simultaneamente, realizaram-se diversos testes 

de misturas para argamassa de acabamento do material, para no caso da sua aplicação 

demonstrar algumas deficiências que impeçam a sua presença e visibilidade no espaço 

(figura 1.44).  

Tem se estudado estratégias para que, ao invés de se proceder com a alteração 

da cor das fibras através da pigmentação e tingimento, faça-se através de processo de 

carbonatação. E também se fez testes de fibras de cânhamo misturado com terra, de 

modo que, este com o seu resultado obtenha uma maior resistência e empenho do 

que o BTC. Na figura 1.42 vemos alguns dos resultados dessa mistura.  
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Futuramente procederemos a testes para a produção de painéis feitos 

também com aparas de cânhamos, todavia, esse painel se diferenciará daquele que 

se observa na figura 1.41 pela ausência de uma estrutura adicional. Quero com isso 

dizer que o painel que se pretendera construir será apenas fibra de cânhamo 

prensada.   

A partir do processo de construção de parede em taipa, torna-se possível 

construir paredes em fibra de cânhamo recorrendo a colocação do betão de cânhamo 

numa cofragem, no entanto, pela falta de autonomia na resistência desse material 

torna-se necessário a utilização de uma estrutura auxiliar, como se verifica na figura 

1.45. 
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Fig. 1.38 Blocos de betão de Cânhamo, [Lara Jacinto]. 
 

 
Fig. 1.39 Amostras de Cânhamos Pigmentado, [Lara Jacinto].  
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Fig. 1.40 Cânhamo Tingido, [Lara Jacinto]. 
 
 

Fig. 1.41 Painel de Madeira com Fibra de Cânhamo, [António Escrivanes, 2018].   
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Fig. 1.42 Amostra de Blocos com mistura de terra e fibra, [António Escrivanes, 2019]. 
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Fig. 1.43 Bloco de Betão de cânhamo parte azul tingida, [António Escrivanes, 2019]. 
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Fig. 1.44 Amostras de rebocos para aplicar sobre fibras de cânhamo, [António Escrivanes, 
2018]. 
 

Fig. 1.45 Betão de cânhamo aplicado através do uso de cofragem. [pedido para a não 
identificação pelo autor].      
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EXPERIÊNCIA EM CONTEXTO REAL 
 
 

 

No atelier SKREI, aprender ganhou outra dimensão na minha vida. Em cada 

minuto que tinha oportunidade de participar em alguma obra, era uma oportunidade 

de aprender durante a experiência do trabalho, onde foi possível desenvolver a 

relação com a construção e com os materiais de construção, e com eles passei a 

relacionar-me de forma diferente. Sentia o seu peso, a sua textura, as suas dimensões 

eram apreendidas através do meu corpo. A reação entre materiais começou a ser um 

dado importante.  

  Após ter finalizado o curso de Técnico de Design, não tinha a mínima noção 

que formação faria posteriormente. Nesta altura muitos dos trabalhos que fui 

realizando, embora gostasse de executá-los, deixei de encarar como uma 

aprendizagem que trouxesse qualquer benefício. Por esta razão prossegui por 

ingressar no ensino superior e tirar o curso de arquitetura.   

Durante o período de estágio, em 2010, tive a oportunidade de visitar, com o 

arquiteto Pedro Jervell uma serralharia e pedreira. Durante a obra do Bar Alma (ver 

figuras 1.46, 1.47 e 1.48) observei como o espaço era trabalhado e moldado para 

adquirir uma dinâmica própria. Embora fosse pequeno e contiguo, ao trabalhar a 

espacialidade foi possível através de diversos elementos, conceber um 

interessantíssimo espaço para estar. O objetivo principal desse trabalho residia na 

capacidade de ampliar a sua dimensão através da perceção visual e da sua atmosfera.  

A ideia da leitura da palavra ALMA de duas formas diferenciadas construía o 

argumento de caraterização dos planos laterais do espaço. Do lado direito a leitura da 

palavra por um aparelho que emite ondas sonoras, temos o exemplo da 1.46, e do 

lado esquerdo a representação gráfica da leitura ALMA seria feita através da captação 

de movimento obtidos pela leitura registada num sismógrafo, ver figura 1.48. 

A oportunidade de participar naquele trabalho, onde a afinação do desenho 

das curvaturas do lado esquerdo e a preparar a peça para ser cortada numa CNC. Do 

lado direito a ondulação foi trabalhada em molde por um colega de curso e, na obra 
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trabalhamos em conjunto para esculpir, no poliestireno. Nos painéis que se construiu 

em poliestireno anteriormente foi contruído em protótipo por chapas metalizas a 

fazer de molde de seguida levou betão e por fim reboco com areia e cal. Durante o 

decorrer da obra, eu trabalhei na pintura do espaço, como também auxiliei em muitas 

outras tarefas.   
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Fig. 1.46 Referência usada para elaboração do projeto, SKREI, [skrei.pt]. 
 

Fig. 1. 47 Bar Alma, 2010 Porto, SKREI, [skrei.pt]. 
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Fig. 1.48 Bar Alma, 2010 Porto, SKREI, [skrei.pt]. 
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Em 2011, na remodelação de um espaço interior para o restaurante Adega de 

São Nicolau, vejo como o atelier se inspira em coisas (i)materiais para moldar o espaço 

e garantindo um forte dinamismo. Foi interessante assistir o trabalho da carpintaria, 

ao modo como trabalharam a madeira e à forma como esta era fixa à estrutura (ver 

figura 1.50 e 1.52), ocultando-a, bem como ao elemento que a fixava. Nesta obra 

utilizaram-se diversos materiais nomeadamente argamassa de estrumo e barro preto 

e cera de abelha. Podemos ver nas figuras 1.50, 1.51 e 1.52 a cor negra da argamassa 

com o dourado criado no contraste entre à luz e a madeira. Estes materiais não são 

habituais numa obra. Todavia, estes arquitetos procuram o uso de materiais naturais. 

Ao testarem vários materiais, obtêm resultados que possibilitaram o uso da argamassa 

de estrumo e barro na obra.  

 Ao participar na obra pude entender como se faz, fazendo. De início, o 

arquiteto Pedro explicava o processo de aplicação ou de assentamento e eu 

continuava o trabalho, na aplicação de argamassa de estrumo e barro e por sua vez 

cerra de abelha sobre a argamassa na parede, bem como, a aplicação de estuque na 

junta entre as tijoleiras no piso, fixação de painéis constituíram algumas das tarefas 

que executei no decorrer desta obra. Foi interessante assistir à relação entre o 

arquiteto e o dono na obra que pela sua satisfação dirigia todos os dias a obra para 

confraternizar com os trabalhadores. Outra questão que verifiquei foi o modo 

ordenado como o trabalho se desenrolava, o modo como cada profissional entrava na 

obra e deixava as coisas prontas para que o próximo profissional pudesse dar 

continuidade.  Isso fez-me pensar como eram importantes os trabalhos da gestão de 

obras e a sua coordenação.       
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Fig. 1.49 Desenho do arquiteto sobre uma Tábua, SKREI, [skrei.pt].  
 

 
Fig. 1.50 Restaurante Adega de São Nicolau, Ribeira, 2010 Porto, SKREI, [skrei.pt]. 
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Fig. 1.51 Restaurante Adega de São Nicolau pormenor da tomada da casa de banho, SKREI, 
[skrei.pt].  

 
Fig. 1.52 Restaurante Adega de São Nicolau, SKREI, [skrei.pt]. 
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Em 2012, parti com a equipa à Seixas, Caminha, Viana de Castelo, para 

executarmos mais uma obra (ver figuras 1.53, 1.54, 1.55 e 1.56), após ter conseguido 

finalizar a minha formação profissional em Design. A SKREI teria contratado nesta 

altura o Sr.  Augusto Silva, o que permitiu a execução das vigas, previstas em madeira, 

em aço e os ripados substituídos por tubos de secção retangular de aço.  Participei no 

enchimento do piso e aplicação das guardas metálicas. Durante o percurso na SKREI, 

acompanhei vários técnicos intervenientes nas obras, desde as instalações de tubos 

de distribuição das águas e saneamento, construção do muro em pedra, construção 

de um deck em madeira, o encastramento de uma viga de madeira numa parede de 

pedra, bem como a aplicação de tábuas de madeira para a execução de um soalho. A 

participação diária na obra foi quase total: da pintura, quebra de pedra com máquinas 

para construção da garagem, produção de argamassa de betão para aplicação de 

lajetas e para a execução das juntas do piso, em cubos de granito, aplicação de 

argamassa de saibro nas juntas de xisto, no acabamento interior. A partir desta obra 

fui ganhando cada vez mais autonomia, pois trabalhava com ou sem a presença dos 

arquitetos ou técnicos responsáveis. Nela continuei até que decidi parar para tratar 

dos procedimentos e dar continuidade aos meus estudos superiores.  A partir dessa 

altura, estive mais ausente pois quando entrei para a faculdade a minha 

disponibilidade passou a ser limitada.  Todavia, sempre que tinha uma folga, eu 

gostava de voltar para a construção das obras. Mesmo assim foram ainda um número 

considerável de obras que fui apanhando e aprendendo tanto ao nível da sua execução 

como também do conhecimento dos materiais. Ao longo de 2015 ainda na Ribeira 

surge mais uma intervenção para ser realizada, mais um bar, este que ficou conhecido 

como o Está-se bem. Nos tempos livres, trabalhei como ajudante do Sr. Augusto, 

serralheiro, o que permitiu acompanhar a execução da abóbada para a obra (ver figura 

1.60), presenciar e testar a aplicação da cera de abelha sobre vidro, conforme a figura 

1.58 e 1.59, tornando-o fosco para que a luz não fosse demasiadamente forte. A noção 

do espaço, que parecia pequeno inicialmente, tornou-se diferente com a abóbada, 

uma vez que permitiu a aceleração da perspetiva (ver figura 1.57). Em dezembro de 

2015, fui convidado para fazer parte da equipa que iria produzir blocos de BTC que 

serviram para realização da obra que que se pode ver nas figuras 1.61, 1.62 e 1.63 em 
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Vila Nova de Famalicão. Nela não tive oportunidade de participar na construção devido 

às responsabilidades académicas, mas ficaram membros da minha equipa a tratar do 

que era necessário e claro apoiar os técnicos que estiveram a trabalhar. 
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Fig. 1.53 Casa Em Seixas, portões de acesso, 2014 Caminha, SKREI, [João Ferrand]. 
 

Fig. 1.54 Casa Em Seixas Sala e Cozinha estilo Open Space, 2014 Caminha, SKREI, [João 
Ferrand].  
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Fig. 1.55 Casa em Seixas Piscina, 2014 Caminha, SKREI, [João Ferrand].  
 

 
Fig. 1.56 Casa em Seixas, Casa de Banho, 2014 Caminha, SKREI, [João Ferrand].  
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Fig. 1.57. Bar Esta-se-bem entrada, Ribeira, 2015 Porto, SKREI, [Lara Jacinto].  
      

Fig. 1.58 Bar Esta-Se-Bem colocação do vidro na porta, 2015 Porto, SKREI, [Lara Jacinto]. 
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Fig. 1.59 Bar Esta-Se-Bem aplicação de cerra no vidro, 2015 Porto, SKREI, [Lara Jacinto]. 
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Fig. 1.60 Bar Esta-se-bem, interior, 2015 Porto, SKREI, [Lara Jacinto]. 
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Fig. 1.61 Habitação elevação da parede de alvenaria, Vila Nova de Famalicão 2016, SKREI, [Lara 
Jacinto].    

Fig. 1.62 Colocação de isolamento no piso de uma habitação, 2016 Vila Nova de Famalicão, 
SKREI, [Lara Jacinto]. 
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Fig. 1.63 Habitação, 2016 Vila Nova de Famalicão, SKREI, [Lara Jacinto].   
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No verão de 2016 após as férias da faculdade mais uma vez fui convidado a 

trabalhar no atelier, desta vez na conceção de uma maquete a escala 1/200. Esta 

maquete teria por volta de 1m* 2,40m e deveria ser feita segundo os modelos de 

maquetes do atelier (ver figura 1.64 e 1.65). Foi uma experiência difícil, entretanto, 

apelativo. No projeto estava eu junto ao João Pacheco maquetista do Atelier e Josefa 

Almeida uma estudante francesa que nesta mesma altura também estava a estagiar. 

Fui incumbido junto ao Sr. João para fazer as maquetes. Por haver demasiados 

edifícios enterrados tornava-se difícil para que o nosso maquetista pudesse ler as 

plantas e trabalhasse nas maquetes, assim este trabalho foi realizado por mim e 

também na execução da maquete.  Na faculdade sempre que fazia as maquetes nunca 

pensava na gestão dos materiais e nos desperdícios. Ao efetuar este trabalho tive que 

trabalhar vendo de diversas perspetivas, estar quarto de hora ou uma hora buscando 

entender a melhor maneira de executar aproveitando o máximo os materiais e poupar 

nos custos.  De seguida como das outras vezes tive de ausentar do atelier. 
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Fig. 1.64 Maquete Representativa Do complexo Do Esporão Reguengos, 2016 Alentejo, SKREI, 
[Lara Jacinto].   
 

Fig. 1.65 Maquete Representativa Do complexo Do Esporão Reguengos, 2016 Alentejo, SKREI, 
[Lara Jacinto]. 
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Em 2018, voltei ao atelier, desenvolvendo atividades com maior regularidade, 

sobretudo no auxílio ao desenvolvimento da construção das obras. Mais uma vez, foi 

surpreendente participar num trabalho onde o projeto de arquitetura procura uma 

relação forte com o artesanato. Modulação e ordenamento de espaços para a 

reabilitação de uma casa onde o desperdício de materiais existentes foi mínimo. Uma 

porta antiga ganhou lugar no revestimento do teto ou uma porta de roupeiro serviu 

para suporte de um espelho. através pequenos gestos, reposiciona-se o ‘valor das 

coisas’ dando-lhes nova vida (ver as figuras 1.66, 1.67 e 1.68). Visto que entrei na hora 

já numa fase final, estive a tratar alguns materiais e a cuidar dos seus acabamentos. 

Em Évora, o projeto consistia em transformar uma casa com vários acessos 

para a rua criando em espaços autónomos, conferindo liberdade para utilizar de forma 

autónoma pela família ou para o aluguer provisório. Não deixou de ser um exercício 

interessante porque criava ligeiras fragmentações, pouco habitual numa casa pensada 

para uma família, ao que se acrescentava a possibilidade da sua construção ser feita 

por fases ao longo do tempo. Desenvolveu-se o projeto até ao momento em que, 

muito rapidamente, foi necessário realizar uma pequena maquete representativa, a 

partir da qual fosse possível distinguir, muito concretamente, o novo do velho, para 

explicar a ideia ao cliente (ver as figuras 1.70 e 1.71).    
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Fig. 1.66 Habitação na Foz, 2018 Porto, SKREI, [António Escrivanes, 2018]. 
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Fig. 1.67 Habitação na Foz, 2018 Porto, Skrei, [António Escrivanes, 2018]. 
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Fig. 1.68 Habitação na Foz teto em Vime, 2018 Porto, SKREI, [António Escrivanes, 2018]. 

Fig. 1.69 Habitação na Foz, teto em portas de madeira reaproveitadas, 2018 Porto, SKREI, 
[António Escrivanes, 2018]. 
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Fig. 1.70 Maquete de Trabalho, Habitação em Évora, 2018, SKREI, [António Escrivanes, 2018].    
 

Fig. 1.71 Maquete de Trabalho, Habitação em Évora, 2018, SKREI, [António Ecrivanes, 2018]. 
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Em junho, a SKREI iniciou um trabalho em parceria com um conjunto de 

arquitetos de Lisboa e surgiu a necessidade de apresentar o projeto de uma parede 

técnica, de 2,70x2,40x60 cm, onde fosse possível a integração de uma série de 

infraestruturas, com o objetivo final de ser apresentado no terreiro do passo, Torreão 

Poente em Lisboa no âmbito da exposição Futuros de Lisboa. 

A parede deveria ser construída em BTC, sobre o qual tive a responsabilidade 

de o construir. Ao pensarmos na execução do protótipo do projeto, por garantia de 

segurança, e visto que o trabalho seria exposto, decidiu-se construir antes uma 

estrutura metálica para estar no interior da parede e permitisse a fixação das louças 

sanitárias e outros objetos (ver figura 1.72 e 1.73). Na fase final da conclusão do 

trabalho constatou-se que a parede seria excessivamente pesada para que fosse 

exposta no terreiro do paço na torre sul, uma vez que o piso apresentava vestígios de 

cedência estrutural. Decidiu-se, após a experiência anterior, construir a parede com 

um material mais leve. Placas de MDF9 Hidrófugo sobre as quais se aplicou a 

argamassa fina armada simulando o betão (ver figura 1.74 e 1.75).  

Em Setembro, a SKREI foi convidada para participar numa exposição em 

Bordéus, França, pelos curadores Nuno Faria e Eglantina Monteiro. A Exposição fora 

promovida pela Fundação para a Cultura e as civilizações do Vinho, com a 

participação da Câmara Municipal do Porto. Deste modo, montou-se uma exposição 

denominada “Douro, l´air dela terre au bord des eaux”.  Os objetos, e as peças 

expostas foram concebidas pela SKREI, com isto tornou-se necessário que a 

montagem da mesma ficasse sob a incumbência do Atelier. Perante esta situação, 

foram quatro colaboradores do atelier, três destes trabalharam diretamente no 

projeto e eu como convidado para participar na montagem da exposição. Nas figuras 

1.76 e 1.77 alguns dos objetos que foram expostos.   

Em outubro surgiu, no Atelier, a possibilidade de participar na produção de 

blocos de betão de cânhamo (ver figura 1.78. A produção daquele material, que será 

utilizado na execução de uma obra, deveria ser antecipada em relação ao inico da 

obra, uma vez que a sua secagem requer algum tempo (ver figura 1.79 e 1.80). Ao 

 
9	MDF- Medium-Density Fiberboard ou placa de fibra de média densidade	é um material derivado da madeira. O 
MDF é um material uniforme, plano e denso não possuindo nós. Empregado principalmente em móveis, é um 
ótimo substituto para a madeira, em execução para quando é necessário maior rigidez.  
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longo do trabalho, ao estar a trabalhar na companhia do engenheiro César Cardoso, 

que tem sido o responsável pela investigação das caraterísticas do material e controle 

de qualidade,  dos colegas da equipa , Odair Delgado, Bruno Clemente  e Adelino de 

Carvalho, foi possível entender a panóplia de materiais possíveis de produzir, 

reutilizando outros, inclusivamente desperdícios, colocando-os ao serviço de uma 

comunidade sendo ela detentora de menos ou mais recursos. Não há limites para a 

quantidade de materiais que podemos desenvolver sobretudo quando entramos no 

mundo da prática e no contacto com os materiais.    
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Fig. 1.72 Teste na montagem de parede técnica para exposição em Lisboa, 2018 Porto, [Odair 
Delgado].  
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Fig. 1.73 Montagem da parede técnica para exposição em Lisboa com BTC, 2018 Porto, 
[António Escrivanes]. 
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Fig. 1.74 Montagem da parede técnica para exposição em Lisboa com MDF, 2018 Porto, 
[Alione Bastos, 2018]. 
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 Fig. 1.75 Parede técnica na exposição em Lisboa, massa de capoto sobre MDF, 2018 Lisboa, 
[António Escrivanes, 2018]. 
 
 
 



 95 

 
 
 

Fig. 1.76 Douro, l´air dela terre au bord des eaux, [cm-porto.pt]. 
 
 

Fig. 1.77 Douro, l´air dela terre au bord des eaux, [cm-porto.pt]. 
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Fig. 1.78 Produção dos blocos de betão de cânhamo, 2019 Porto, [António Escrivanes, 2019]. 
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Fig. 1.79 Processo de cura dos blocos, [Lara Jacinto]. 
 
 

Fig. 1.80 Processo de cura dos blocos, [Lara Jacinto].  
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Capítulo II: Da Sustentabilidade 
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SÂO TOMÉ E PRÍNCIPE 
 
 
 
 São Tomé e Príncipe terá sido descoberta pelos navegadores portugueses a 

21.12.1470 – dia do apóstolo Santo Tomé e 17.01.1471 – dia do apóstolo Santo 

António. Estas ilhas, de origem vulcânica, encontram-se localizadas na região do Golfo 

da Guiné a 300 km da costa ocidental africana e constitui um território de área 

aproximadamente 1001 km2, São Tomé 859 km2 e Príncipe 142 km2. As duas ilhas 

inserem-se geograficamente no conjunto insular que compreende também as ilhas 

Fernando Pó a Norte, mais perto da costa continental, e ilhéu Ano Bom mais distante, 

a Sul (ver a figura 2.1 e 2.2). A sua geomorfologia é resultante do vulcão que terá 

ocorrido nos Camarões, mais concretamente no Monte do Camarões, e se estendeu 

ao Atlântico.  

 Com a descoberta estabelece-se a primeira interação com a ilha, à sua 

ocupação ou povoamento. Todavia, devido as condições naturais e climáticas, 

nomeadamente a insularidade e isolamento da ilha, esta ocupação ocorreu com 

dificuldades. A primeira ocupação terá sido iniciada por João de Paiva em 24.09.1487 

– 1490, não tendo tido êxito deu-se uma segunda, já esta por João Pereira em 

03.02.1490 – 1491 por fim deu-se a ocupação por Álvaro de Caminha em 29.07.1491 

– 1499, pelo que assim ficou registado por ser o primeiro a residir na ilha. Álvaro de 

Caminha tendo obtido a carta régia, desembarcou na ilha com uma visão da região 

bastante completa e até mesmo com um plano fundador para a futura cidade10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10	ALBUQUERQUE, Luís de. Navegação de Lisboa à Ilha de São Tomé nos Séculos XV e XVI, Lisboa: Publicações 
Alfa,1980, pág. 21-22. 
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Fig. 2.1 Mapa de localização de São Tomé e Príncipe na Costa Africana, [Fonte in 
odisseiasnosmares.com]. 
 

 
 

Fig. 2.2 Corte longitudinal passando pelas ilhas do Golfo da Guiné na costa Africana, [Tese Ana 
Fernandes, pág. 262]. 
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Dada a ocupação da ilha, em 1501, dá-se início a introdução da plantação da 

cana-de-açúcar. Esta rapidamente cresceu, pois passou de dois engenhos em 1517, 

para a produção de 2.250 toneladas em 1541 e, 1582 com 60 engenhos, a 12 000 

toneladas. Presume-se que em 1516 a população da ilha de São Tomé seria 

aproximadamente de 10 000 habitantes, cerca de 1000 europeus, à volta de 2000 

escravos, pertencentes aos europeus, e mais de 6000 resgatados. 

No início do século XVII, muitos proprietários abandonaram a ilha e suas 

propriedades partindo para Brasil. Na causa destes abandonos esteve a rebelião de 

escravos liderada por Amador11, tendo destruído cerca de 60 engenhos em 1595, o 

primeiro ataque da frota holandesa à ilha, em 1600, destruindo engenhos e partes da 

cidade que fora incendiada e, as constantes ameaças de ataques de africanos 

refugiados nas montanhas. Por conseguinte, em outubro de 1641, pela segunda vez 

ocorre a invasão dos holandeses, a ilha passa a estar sob domínio dos mesmos até 

1644, com a expulsão dos portugueses. 

Durante os séculos XVII a XVIII a ilha serve sobretudo de entreposto de tráfico 

de escravos. Em 1709 deu-se outro ataque liderado pelos franceses que teriam 

saqueado e incendiado habitações ao longo de várias ruas. Após as invasões francesas 

no mesmo ano assiste-se outra revolta por parte dos escravos contra os moradores 

da cidade. 

Vendo a cidade em constantes conflitos, José Caetano Sotto Mayor que fora 

antes governador, decide interceder junto do rei para que a capital fosse transferida 

para Santo António, capital da ilha do Príncipe12. Tendo alegado Sotto Mayor ao rei 

que a ilha do Príncipe era menos insalubre e que diminuiria o índice de mortalidade 

que se assistia na ilha de São Tomé, em 15.11.1753 o rei aprova a transferência da 

capital para Santo António na ilha do Príncipe. Só passados cem anos a capital da 

cidade volta a ter lugar na cidade de São Tomé.   

Por volta de 1800, João Batista e Silva, enquanto governador, introduziu na ilha 

a plantação de café que rapidamente começou a ter cotação no mercado 

internacional. Viu-se assim uma época de prosperidade e de evolução favorável a 

 
11	Amador figura elevada a título de rei pela população santomense. Sendo escravo, rebelou-se contra os 
senhores de engenhos destruindo um número significativo do mesmo. Ao ser capturado foi morto, mas ainda 
hoje vive nas memórias dos santomenses.			
12	Ilha do Príncipe anteriormente chamada de Ilha de Santo António		
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economia. Surgem vários interesses, por parte de muitos europeus que se voltaram 

para a ilha com o intuito de comprar terrenos para o cultivo de café. As plantações de 

café limitavam-se a noroeste ilha onde havia uma grande parte de terrenos 

abandonados fato de maior parte da população ter se concentrado na capital. A 

plantação de cacau, iniciada em 1822, teve um aumento considerável em 1885, pelo 

que a partir de 1895 disparou o seu preço no mercado internacional e passou a ser a 

cultura principal. No entanto, esta atividade sempre caminhou num trilho de grande 

dificuldade. Segundo o engenheiro Ezequiel de Campos, numa conferência em 1903, 

a quebra da produção resultava ainda de cinco outros fatores: vetustez das 

plantações, pragas, esgotamento dos solos, desmatação sem critério e as alterações 

climáticas dai decorrentes.13 

O constante crescimento na plantação de cacau e a escassez de mão-de-obra 

levou à importação de trabalhadores oriundos de outras colónias portuguesas. Entre 

estes estão os cabo-verdianos que chegaram a São Tomé em 1903 e moçambicanos 

em 1908. Considerado como Cacau Escravo, devido à polémica instalada no mercado 

internacional sobre as constantes desumanizações dos funcionários nas roças, levou a 

que os trabalhadores conseguissem um contrato de 5 anos, apenas renováveis 

Com a I Guerra Mundial, as mercadorias ficaram nos armazéns e apodreceram. 

No mesmo período, surgem problemas fitossanitários nas plantações de cacau, 

arruinando parte de colheitas. Em 1920 São Tomé alcançou a liderança mundial de 

exportação de cacau, o que atenuou, transitoriamente, a crise, uma vez que nunca 

foram atingidos tais valores nas décadas seguintes. 

Havia na ilha uma grande dificuldade em preservar os materiais em boas 

condições até a sua importação. Para garantir a melhor qualidade dos produtos, 

durante o período de armazenagem, os espaços para esse fim eram contruídos em 

locais de boa ventilação e os pisos eram levantados do terreno. As casas em São Tomé 

e, sobretudo, em Príncipe, seguem o mesmo princípio. Com piso suspenso, 

 

13 MALHEIRO, Joana Bastos e João Sousa Morais. São Tomé e Príncipe – Património Arquitectónico, 1ª edição, 
Caleidoscópio, 2013, pág. 40; 
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principalmente as de construção em madeira, garantem a ventilação necessária e 

permitem estarem a salvo de animais. Existe uma grande diferença do clima, num raio 

de 10 km. A suspensão do piso resolveria tanto o problema de humidade que é 

frequente, no caso de São Tomé, nas regiões centro, sul, sudeste e sudoeste como 

também o problema da ventilação, mais presente nas regiões norte, noroeste e 

nordeste, por serem zonas mais quentes.    

Sendo cacau e café considerados plantas de cultivo de sombra, embora na 

altura não soubessem, com base nas questões levantadas relativamente aos possíveis 

problemas que levara à ruína das plantações, constatou-se que  

a remoção de grande quantidade de árvores, para plantar uma 

monocultura em grandes extensões de terra foi, com efeito, extremamente 

prejudicial, por não ser deixada qualquer vegetação original que cumprisse 

a função natural de acentuar os efeitos das intensas chuvas tropicais e 

fornecer sombra e coberto vegetal, evitando, assim, o aquecimento 

extensivo da superfície do solo e originando húmus, necessário para a sua 

fertilização. A desarborização influenciou também o clima, tendo a 

precipitação reduzido consideravelmente. A exaustão do solo e o clima 

seco queimam as plantações de cacau já envelhecidas. As pragas das 

plantas vieram-se aos outros quatros fatores14.  

   

É atribuído a São Tomé e Príncipe o estatuto de Província ultramarina em 1951, 

no entanto, com a revolta de 25 de Abril de 1974, o país favoravelmente recebe a sua 

independência a 12-06-1975. Por conseguinte,  

“a jovem nação enfrentaria sérias dificuldades na produção de rendimento 

e garantia de condições de vida para sua população”15. Assim, com as 

dificuldades que se assistiu em 1983 e 1984, “em 1987 é assinado o 

Programa de Ajustamento Estrutural com o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional, procedendo-se a uma reforma agrária, onde 

 
14	CAMPOS, Ezequiel de. A Revalorização Agrícola da Ilha de São Tomé: Subsídios para a Política Colonial, Vila 
Nova de Famalicão, Minerva,1920.	
15	FERNANDES, Ana Luísa da Silva. Entre remediar e solucionar. A estruturação e a participação como meios de 
gestão da escassez e ruptura do ciclo de pobreza. S. Tomé e Príncipe como laboratório. Tese, 2016, pág. 271.	
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partes das terras nacionalizadas seriam distribuídas pelos antigos 

trabalhadores das empresas agrícolas, alterando radicalmente o 

panorama territorial e socioeconómico, assim como a sua estrutura 

fundiária e o regime de propriedades.”16     

  

Do ponto de vista da ocupação, as ilhas de São Tomé e Príncipe seguiu-se o 

princípio semelhante utilizado pelos portugueses em outros territórios por eles 

descobertos.  

Observando cidades como Luanda, em Angola, ou a Cidade Velha, na Ilha de 

Santiago, verificamos que, estrategicamente, a formação das cidades nas baías 

abrigadas teve como principal objetivo a proteção da cidade de possíveis ataques de 

inimigos, e em outros casos para que se possa ter acesso aos cursos de água. O 

processo de ocupação destas duas ilhas foi marcado pelo fenómeno dos 

assentamentos rurais, denominadas roças, que, impulsionados pelo ciclo do café e do 

cacau, em finais do século XIX, levaram ao desenvolvimento económico e territorial 

deste pequeno. deste pequeno arquipélago localizado no Golfo da Guiné. Este 

acontecimento torna-se algo único no seio das colónias, sobretudo nas de carácter 

insolar.  

As constantes problemáticas que se foi verificando levou que nos finais do 

século XVI houvesse o fracasso dos engenhos. De seguida com a aplicação do cultivo 

de café meados do século XVIII no país, tal como no brasil, fez-se o uso do termo 

fazenda para denominar uma empresa agrícola ou herdade. Contudo, o termo fazenda 

que remete a propriedade ter fazenda, transposto para São Tomé criou alguma 

confusão terminológica tanto por questões culturais como pela escala. Por isso, 

procurou-se um termo que adequasse a sua dimensão e a sua capacidade de 

produção.       

Os engenhos tinham características muito semelhante as fazendas quanto a 

sua organização. Em São Tomé e Príncipe com alguma facilidade não se encontra 

descrições pormenorizadas de como poderiam ter sido os engenhos isto por ser uma 

atividade que se abandonou muito cedo, embora nos dias de hoje se vem fazendo o 

 
16	FERNANDES, Ana Luísa da Silva. Entre remediar e solucionar. A estruturação e a participação como meios de 
gestão da escassez e ruptura do ciclo de pobreza. S. Tomé e Príncipe como laboratório. Tese, 2016, pág. 271.	
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uso de cana de açúcar para a produção de água-ardente. No brasil como esta atividade 

perdurou até mais tarde conseguimos encontrar modelos que nos mostram o que 

seriam os engenhos, como exemplo temos as figuras 2.3 e 2.4. Estes, normalmente 

eram compostos pela casa grande ou principal; habitação do proprietário, sanzala; 

habitação dos serviçais, armazéns e moenda; estrutura de apoio a produção, Igreja ou 

capela; componente religiosa.   

Segundo Ana Luísa Silva Fernandes o termo roça – provém do desbaste da 

vegetação para conquista de terra para plantação – formando um conjunto agrícola 

constituído pelas terras de cultivo e por complexos funcionais de suporte à produção.17 

Como este processo já é de herança dos engenhos e das fazendas, que passa por um 

processo de produção iniciado e com a técnica de abertura de terreno, no arquipélago 

de São Tomé e Príncipe é adotado o termo de roça para identificar estes tipos de 

sistema agrário e social implantado. 

O contacto com uma terra não humanizada veio proporcionar aos colonos 

grande liberdade e preferência para a implementação de um plano de assentamento 

urbano. O local escolhido foi próximo a foz do rio Água Grande pelas razões como: 

boas condições para a implantação de um porto natural, curso de água para abastecer 

a população e aceder ao interior da ilha, baía abrigada para os eventuais ataques, 

exposição solar favorável entre outros aspetos.      

  A área urbana do arquipélago em curtos períodos de tempo assistiu um 

crescimento acelerado levando a uma ocupação extensiva. Presume-se que por volta 

de 1506 e 1510 na ilha de São Tomé já rondariam por volta de 250 fogos, entretanto, 

um incêndio em1512 a teria reduzido a cinzas, todavia, uns 500 anos depois 

estipulava-se existir entre 600 a 700 fogos. A falta de mão-de-obra vinda já desde o 

sec. XV, com a plantação da cana de açúcar, veio dinamizar impulsionando ainda mais 

tal crescimento.  

     

 

 

 

 
17	FERNANDES, Ana Luísa da Silva. Entre remediar e solucionar. A estruturação e a participação como meios de 
gestão da escassez e ruptura do ciclo de pobreza. S. Tomé e Príncipe como laboratório. Tese, 2016, pág. 265.	
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Fig. 2.3 1- casa grande; 2- capela; 3- senzala; 4- roda d`água; 5- moenda; 6 fornalha; 7- 
cozimento do caldo; 8- casa de purgar; 9- roça; 10- moradia dos trabalhadores livres; 11- 
canavial; 12 roça dos escravos; 13- transporte de cana; 14- transporte de lenha para a 
fornalha; [Fonte in: portaldoprofessor.mec.gov.br]. 
 
 

Fig. 2.4 Exemplo aproximado de um engenho, [Fonte in: ensinarhistoriajoelza.com.br]. 

 
 

 
No contexto urbano, os territórios de São Tomé e Príncipe passaram a estar 

compostos por um núcleo principal a cidade onde estava o centro de todas as 
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atenções, a sede dos governos, o poder religioso, as escolas os hospitais e grande 

parte da aristocracia, por outro lado, as roças como grandes unidades de produção 

agrícola. Este modo de ocupação não parte de uma modelo exato se não adaptáveis 

consoante as situações, revelando assim o modus operandi da cultura portuguesa 

através de um gesto que busca uma logica inteligente, evidenciando o respeito e 

compreensão do território a ocupar. O desenho urbano que partiu de uma reticula 

composta por ruas e quarteirões, procurou ajustar os elementos existentes na 

paisagem (rio, vales, montanhas, etc.) como parte do conjunto, assim tanto o que fora 

desenhado como o existente adquiririam a mesma importância. Pode-se observar a 

partir das figuras 2.5 e 2.6 como o plano das ruas começam a surgir em eixos paralelos 

e perpendiculares a baía originando assim uma reticula, todavia, esta não se torna 

rígida. 
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Fig. 2.5 Processo de Ocupação da ilha de São Tomé, [Tereza Madeira da Silva]. 
 

Fig. 2.6 Plano de Urbanização de São Tomé, [fonte in: atlas.saotomeprincipe.eu]. 
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Como anteriormente mencionado o cultivo de cacau e café veio proporcionar 

um grande impulso para o crescimento económico das ilhas. Este impulso 

caracterizou-se sobre tudo com a penetração de grandes estruturas agrarias em todo 

o território, ocupando desde a orla marítimas até as zonas mais próximas do parque 

florestal “obó”. Se observamos atentamente para a figura 2.7 notamos que os 

traçados do limite das roças seguiam de uma linha perpendicular a costa.   

As estruturas agrarias organizavam-se em sociedades comerciais agrícolas 

denominadas de roça-mãe, pela sua dimensão e serviços disponibilizados, entretanto, 

cada uma delas tinha uma ou mais dependências espalhadas no arquipélago.  Como 

refere o professor Arquiteto Manuel Correia Guedes no livro Arquitetura Sustentável 

Em São Tomé e Príncipe,  

“estas dependências tinham como finalidade o aumento de área de 

influência da empresa agrícola, o escoamento do produto e a promoção de 

outras atividades, tais como: a produção de copra, proveniente de 

coqueiro, óleo de palma proveniente da reserva florestal para produção de 

lenha, o cultivo de diferentes tipos de café ou mesmo a implementação de 

culturas de subsistências.”18  

 

Uma roça não tem um padrão específico ao nível formal, pois vão crescendo e 

dinamizando consoante as necessidades que se vão surgindo. 

“As roças constituíram assim não sós espaços de experimentação de culturas e 

depuração de soluções técnicas, como também a base de estruturação da paisagem 

física e humana. Estes complexos edificados seriam desenhados de forma a assumir o 

maior grau possível de autonomia, como uma micro-cidade que encerra em si as 

funções necessárias ao seu pleno funcionamento a todos os níveis.”19 

 

 Nela embora vivessem pessoas de diversas classes e etnias a relação de proximidade 

estavam sempre muito presente, isto deve-se, ao facto dos espaços serem contíguos 

e o próprio local de trabalho envolver todo tipo de pessoa. Assim, as roças no seu 

 
18 GUEDES, Manuel Correia. Arquitetura Sustentável Em São Tomé E Príncipe, 1ª edição, editora IST PRESS, 2015;  
19	FERNANDES, Ana Luísa da Silva. Entre remediar e solucionar. A estruturação e a participação como meios de 
gestão da escassez e ruptura do ciclo de pobreza. S. Tomé e Príncipe como laboratório. Tese, 2016, pág.	
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estado de maior complexidade, normalmente eram compostas por edificados como, 

a casa principal, casa dos encarregados, hospital, casa do médico, sanzala, armazéns, 

capela, secador, oficinas e serralharia, cais de embarque, área social. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 Estrutura Fundiária das Ilhas de São Tomé e Príncipe, [ANDRADE, Duarte Pape Rodrigo 

Rebelo de.  As Roças de São Tomé e Príncipe] 

Fig. 2.8 Roça Água Izé, [ANDRADE, Duarte Pape Rodrigo Rebelo de.  As Roças de São Tomé e 

Príncipe, pag. 105] 

Fig. 2.9 Roça Monte Café, [ANDRADE, Duarte Pape Rodrigo Rebelo de.  As Roças de São Tomé 

e Príncipe, pag. 113] 
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RECURSO NATURAL  

 

 

As condições agrícolas como já vimos antes desde sempre vem 

desempenhando um papel crucial nas ilhas de São Tomé e Príncipe. O solo abundante 

e propicio para cultivo é resultante de um clima tipo equatorial quente e húmido e, foi 

um dos fatores primordiais aquando da descoberta destas terras. Inicialmente deu-se 

o cultivo de cana-de-açúcar e de seguido café e por último cacau. Estes tipos de 

cultivo, embora tenha colocado o país num patamar elevado na corrida do mercado 

internacional na década de 20, o fato de serem cultivados em grandes extensões de 

terra ao longo dos tempos foi provocando um desgaste significativo do solo com o 

cultivo de monocultura. 

A chuva tem sido a grande bênção deste pequeno arquipélago. Embora, hoje 

as pessoas não sejam muito achegadas ao cultivo da terra, o clima ainda tem 

contribuído para que haja alimento suficiente para o consumo local, de modo que a 

nível de produtos agrícolas para exportação constitui uma percentagem 

demasiadamente baixa na exportação em relação ao produto importado. Dos 

produtos agrícolas mais exportados podemos observar, o cacau, o café, o cocó, a 

pimenta. Ao olharmos para a figura 2.10 vemos que, apenas o cacau em 2016, 

segundo os dados estatísticos de The Observatory of Economic Complexity, atingiu 

71% dos produtos exportados.  

 
                 

 
 
Fig. 2.10 Percentagem de cacau exportado em relação a outros produtos nacionais segundo 
the observatory of economic complexity 14/08/2018, [Fonte in: oec.world] 
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Nos terrenos, quintais e roças dos demais Santomenses é comum encontrar 

uma ou mais árvores de fruta, entre esta encontramos nomeadamente a arvore de 

fruta pão, bananeiras, jaqueiras, mangueiras, entre mais fruteiras. Após a libertação 

dos povos santomenses no período colonial é, como se os santomenses desapegassem 

ao cultivo da terra que passou a ser exercido na altura pela mãos-de-obra 

provenientes de Cabo Verde, Angola e Moçambique. Este facto até aos dias de hoje 

teve o seu peso na economia sobretudo na área do sector agrícola perdendo sobre 

tudo para Cabo Verde país próximo também de caracter agrícola, de clima não tao 

favorável como é o de São Tomé e Príncipe.  

Os coqueiros veem-se em quase todo o litoral e sem dúvidas também pode ser 

encontrado nas regiões norte, centro e sul de São Tomé e Príncipe sejam nas regiões 

montanhosas como nos planaltos.   

Ao introduzirem cacau e café no país, estes por serem árvores de sombra 

obrigou que nos locais onde fossem plantadas houvesse árvores a número 

considerável para que garantisse sombras. Com isto além da quantidade de arvores, 

arbustos e fruteiras autóctones foram introduzidas muito mais e na grande maioria 

provenientes do Brasil país pela qual as ilhas herdaram algumas influências no passado 

e hoje ainda é fortemente presente. De facto, a cultura brasileira pela semelhança do 

clima levou que muitos elementos fossem partilhados entre os dois países sobre tudo 

na região do Salvador da Baia.  São Tomé e Príncipe passa a contar com uma reserva 

natural extremamente rica em biodiversidade, predominando o Parque Natural Obô. 

Nas ilhas conta-se com uma vasta quantidade e diversidade de árvores o que levou a 

que cerca de 85% das construções sejam em madeira fazendo dele o material de 

eleição. Entre estas podemos observar algumas na figura 2.11. 
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Tipo Nome Científico Estatuto em STP 
Uso na Com 

strução 
Amoreira  Milicia excelsa  Desconhecido 1 

Acácia  Paraserianthes 
falcataria  

Introduzido 1 

Cedrela  Cedrela odorata  Introduzido 2 

Pau-mole/Pau-
branco 

Tetrorchidium 
didymostemon  

Desconhecido 2 

Gogo  Carapa gogo Endémico  1 

Jaqueira  Artocarpus 
heterophylla  

Introduzido 4 

Pau-fede Celtis gomphophylla  Desconhecido 3 

Figueira/Pau-figo  Ficus mucuso Desconhecido 5 

Pau-formiga Psydrax subcordata  Desconhecido 4 

Viro Scytopetalum 
klaineanum  

Nativo 3 

Marapião  Zanthoxylum sp.  Desconhecido 3 

Lotrineira  Erythrina sp. Introduzido 2 

Fruteira Artocarpus altilis  Introduzido 5 

 
Fig.2.11 Tabela de alguns tipos de árvores seu nome científico, estatuto que tem em STP e o 
uso que tem na construção segundo a sua qualidade (sendo 1 mais utilizada a 5 como menos 
utilizada). 
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Que dizer da pecuária em São Tomé e Príncipe! O país pela sua estatura e pela 

sua dimensão não atingiu um elevado panorama no que diz respeito a pecuária. Não 

se trata de um país que se pode observar com alguma facilidade grandes produtores 

de gados bovinos sendo que o animal mais consumido é porco e cabrito. Qualquer um 

que venha a estar em contacto com estas terras denota que, o que mais se consome 

nestas terras é peixe e não carne. A carne é para muitas famílias consumida apenas 

nos finais de semana. Numa iniciativa de governo assegurar a autossuficiência 

alimentar de carne no país, segundo a revista técnico-científica agrícola - AGOTEC, em 

agosto de 2013 negociou-se 110 cabeças de gado bovino que seriam importados do 

Brasil e 50 porcos provenientes de Inglaterra. Nessa revista Hélder Menezes ao ser 

entrevistado diz: “esperamos que este investimento possa constituir um núcleo 

multiplicador para a vulgarização da produção da carne em São Tomé e Príncipe, um 

desafio acrescido para a direção da pecuária e para os beneficiários.”20   

Existem um número razoável de famílias que criadoras de animais como porcos 

e cabritos, todavia, poucas são as que acabam por fazer uso de grande parte da carne 

proveniente destes animais. Por haver uma elevada taxa de desemprego os que criam 

estes animais, vendem-nos na possibilidade de adquirirem alguma economia para 

compra de outros produtos alimentares e também apoiar seus filhos com encargos na 

educação.  

Desta forma, concluímos que, embora a pecuária corresponda a uma prática 

natural e comum dos santomenses, pelo modo como a percentagem da quantidade 

de carne proveniente da criação animal para consumo nacional é baixa e não garante 

que o seu acesso alcance de todas as famílias a um preço acessível. 

No caso de combustível fóssil, sobre o qual há interesses económicos da 

comunidade internacional, surgiram de imediato determinados países parceiros para 

desenvolver a exploração em conjunto. Com a recente descoberta de petróleo nos 

territórios santomenses, surge a possibilidade para o crescimento económico do país 

ligado à exploração dos recursos naturais do país. O produto interno bruto tem 

aumentado, e estima-se que desenvolvimento económico seja positivo e que permita 

 
20	http://www.agrotec.pt/noticias/2019/01/14/sao-tome-e-principe-aposta-em-centros-de-producao-animal-
para-garantir-autossuficiencia/	
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uma melhoria na qualidade de vida. No entanto, verifica-se, a partir do exemplo de 

outros países, que o saldo poderá não ser totalmente positivo para o país. 
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PROBLÉMATICA  

 

Em 1992, no Rio de Janeiro, no Brasil, São Tomé e Príncipe esteve presente na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento21, 

organizada pelas Nações Unidas, com o objetivo de abrir o debate sobre os problemas 

ambientais mundiais. Entre 2001 e 2004, no cumprimento da convenção foi elaborado 

a primeira comunicação nacional apresentada depois na cimeira em Durban, Africa do 

Sul, em dezembro de 2011. Em junho de 2014 foi elaborado a segunda comunicação 

nacional que foi submetido e apresentado aos órgãos subsidiários da convenção. 

Neste documento de comunicação denominado Proposta de Medidas para o Estado 

de Reparação (R-PP) contem uma série de análises sobre as possíveis causas que têm 

provocado as alterações climáticas, assim como um conjunto de medidas de 

intervenção ao combate dessas alterações. A transformação do coberto florestal 

original, resultante do abate indiscriminado das árvores, aberturas de extensas áreas 

para cultivo, índice elevado de pobreza associado a elevada taxa de desemprego, 

extração clandestina de inertes (ver as figs. 2.12, 2.13 e 2.14) e o aumento 

demográfico, por outro, são fatores que impulsionaram a transformação desenfreada 

do território santomense. Embora São Tomé e Príncipe ambicione ser um país com 

economia verde até 2035, será necessário implementar iniciativas que promovam as 

mudanças necessárias por parte do governo, dos sectores privados e da comunidade.  

Em 1992, a reforma fundiária tinha como finalidade a cedência de terras aos 

antigos funcionários das e que esta lhes servisse de meio de subsistências. Foi uma 

iniciativa que na altura foi vista como uma medida de apoio à população que trouxe 

bons resultados no que diz respeito à produção alimentar. Se por um lado se criaram 

pequenos grupos de agricultores, por outro lado a nível ambiental os resultados foram 

extremamente negativos (abate de árvores, erosão do solo, perda da 

biodiversidade).22  

 
21	Também conhecida como Eco-92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão, Conferência do Rio de Janeiro e Rio 92, 
teve como resultados a produção de documentos oficiais como a Carta da Terra, as três convenções relacionadas 
com a biodiversidade, desertificação e mudanças climáticas, a Declaração de Princípios sobre as Florestas, 
Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21. 	
22	Artigo: Programa de cooperação das Nações Unidas para a redução das emissões devido a desflorestação e a 
degradação das florestas nos países em desenvolvimento (ONU- REDD), São Tomé e Príncipe, 2014, pág. 45.	
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Fig. 2.12 Abate indiscriminado de árvores, São Tomé, [Fonte in: telanon.info]. 

 

Fig. 2.13 Colocação de terra nos locais onde decorreu extração de inertes, São Tomé, [André 

Bonifácio, 2018]   
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Ainda no documento de Proposta de Medidas para o Estado de Reparação (R-

PP), no pronto referente a ordenamento de território, com a adoção de um plano de 

ordenamento de território o governo procura como resultado uma melhor ocupação 

e o uso de terra. Do ponto de vista social, a melhoria dos sistemas de produção agrícola 

e florestal poderá assegurar bons rendimentos e, por conseguinte, garantir a 

segurança alimentar das comunidades que dependem diretamente das florestas23. 

Assim o governo procurara direcionar as responsabilidades da gestão das florestas as 

comunidades locais, como também na sua aplicação na gestão sustentável.   

 

 

 

 

23  Artigo: Programa de cooperação das Nações Unidas para a redução das emissões devido a desflorestação e a 
degradação das florestas nos países em desenvolvimento (ONU- REDD), São Tomé e Príncipe, 2014, pág.47. 
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Fig. 2.14 Extração de terra para o enchimento nos locais onde se extraiu inertes, São Tomé, 

[António Escrivanes, 2017] 
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A CONSTRUÇÃO POPULAR EM SÂO TOMÈ E PRÍNCIPE 
 

  
 

Do ponto de vista arquitetónico os edifícios em São Tomé e Príncipe parte de 

um princípio construtivo muito simples, quase que poderíamos dizer do sistema 

evolutivo de uma cabana primitiva. O volume era extremamente simples e não tinha 

tão em conta os problemas de humidade e ventilação comum nos países de clima 

tropical; exercia apenas a função habitar. As casas eram contruídas em madeira pelo 

facto de, desde os tempos remotos terem sido o material em abundância na ilha, 

também por serem de fácil manejo e de rápida construção.  Na figura 2.15 observamos 

como a dada altura era abundante a quantidade de casas a serem contruídas em 

madeira.     

 Nestas casas verificavam-se que, no caso das contruídas em madeira, toda a 

estrutura era feita em madeira, desde a cobertura passando pelos pisos e por fim os 

pilares. Os pilares soltando-se do volume, sendo suspensa a casa, ganhavam sua 

autonomia e iam de encontro ao chão. Por causa da humidade construíam umas 

pequenas sapatas para que os pilares de madeira poisassem, não entrando 

diretamente em contato com o chão. As paredes eram revestidas com tabuados de 

madeira normalmente aplicados na vertical ou horizontal; as coberturas por 

conseguinte eram em telhas e ou chapas de zinco (ver a figura 2.16).  

A preocupação com as vagas de incêndios, e as chuvas constantes obrigou com 

que os materiais estruturais das construções começassem a ser em pedra e tijolos e, 

as estruturas de madeiras deixaram de ser utilizadas se não nos pisos superiores. 

Contudo, mantiveram o embasamento sobretudo devido as humidades ascensionais.      

É interessante, pois, os projetistas criavam varandas, alpendres e coberturas 

extensas para combaterem as chuvas evitando que estas causassem degradação dos 

materiais. Quanto à ventilação nos edifícios, eram concretizados por meio de janelas, 

de portas e da cobertura. 
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Fig.2.15 Domínio da utilização de madeira no povoado, [Tese Ana Fernandes, pág. 272]. 
 
 

Fig. 2.16 Casa Principal da Roça Nova Moca, São Tomé, [Fonte in: 
mindjangreen.blogspot.com] 
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A varanda, elemento característico da casa santomense, tornou-se um espaço 

onde se pode ter uma visão panorâmica, o lugar a partir do qual se vê e se é observado, 

ideal para a interação e contacto social com a vizinhança e, também, com a natureza. 

Uma varanda poderá ser considerada, no âmbito da construção popular, o espaço 

nobre da casa, uma vez que ela permite ter a sensação de posse visual sobre a 

propriedade. Nas figuras 2.17 a 2.24 identifica-se casas de diferentes épocas, mas, que 

nenhuma delas foge a tradição da existência das varandas. 

A nível material, a madeira continua a ser o material de eleição embora o seu 

preço não pare de aumentar. Observa-se a diminuição do uso de tijolo maciço e de 

tijolo cerâmico, produzido na ilha, aumentando, por sua vez, o uso dos blocos de 

cimento. As pedras, que antes eram importadas, foram substituídas por pedras locais 

basálticas. O espaço que serve para a ventilação da casa, muitas vezes, fruto da 

necessidade de ter uma casa maior, devido ao aumento dos membros da família, é 

utilizado para aumentar o espaço da casa. Ou seja, as casas parecem inacabadas, tanto 

no que diz respeito à utilização do espaço junto ao terreno, como no espaço da 

cobertura. Ambos foram, originalmente, pensados para servir a ventilação, permitem, 

pelas suas características, o aumento do espaço interior da casa. Os espaços que 

ficavam por baixo do espaço da casa, abertos, mas cobertos, tinham dimensões 

aleatórias escolhidas consoante o pedido do proprietário, por sugestão do construtor 

ou inclusivamente para elevar a casa para a altura constante das casas dos vizinhos. 

Contudo, o espaço sob a casa, sempre que tivesse uma altura razoável, servia de 

abrigo para que as crianças pudessem brincar, para convívios entre amigos e 

familiares, para criação de animais.  

Ao alterar o carácter destes espaços, característicos da casa santomense, a 

casa perde grande parte dos espaços próprios e apropriados aos hábitos quotidianos 

dos santomenses.  
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Fig. 2.17 e 2.18 Modelos de algumas casas pré-fabricadas, [António Escrivanes, 2017].  
Fig. 2.19 Casa com prestação de Serviços Públicos;  
Fig. 2.20, 2.21 e 2.22 Casas de Patrão nas diversas Roças; 
Fig. 2.23 e 2.24 Casas de período modernista, São Tomé, [António Escrivanes, 2017].     
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Os espaços que garantem a ventilação do espaço interior da casa são 

essenciais para a qualidade de vida dos seus ocupantes. Ao construírem, sem acautelar 

este aspeto essencial, estão a anular a lógica de construção da casa santomense. Não 

existindo a ventilação por baixo da casa ou por cima do espaço interior, através de 

vãos, através da cobertura, através da ventilação cruzada ou garantindo um pé direito 

razoável para que se possa estabelecer a migração do calor, a temperatura no interior 

da casa será, certamente, insuportável. Como solução, numa casa perante esta 

situação resta o uso de ventilação mecânica ventoinha ou ar-condicionado, o que em 

termos de sustentabilidade não é o mais razoável. Sobretudo, num país onde se vive 

com cortes de energia elétrica constantes. Ao olhar a casa na figura 2.38 verifica-se 

que o piso térreo é aberto, obstruído e, no primeiro piso, as janelas horizontais fazem 

o perímetro total da casa. Trata-se de um ótimo exemplo de casa típica santomense, 

e o modo como esta se encontra, além de garantir a utilização de diversos espaços, 

garante uma boa ventilação. Existem várias tipologias de casas como esta que a 

primeira não se identifica à varanda, pois, esta poderá encontrar-se fechada e 

protegida pelas janelas horizontas.    
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Fig. 2.25 Casa do modelo tradicional, São Tomé, [João Livramento, 2017]. 
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ARQUITETURA E CLIMA  

 

 

 

Com o incentivo do Estado Novo, a partir da segunda guerra o processo de 

imigração dos portugueses à África o que provocou escassez de alojamento para os 

recém-chegados. No processo de realojamento dos diversos estratos sociais que se 

pôde verificar no decorrer da década de 1944, na africa subsariana, concretamente na 

africa portuguesa, foi de grande importância para a expressão arquitetónica que 

posteriormente se verificou como arquitetura colonial. Se por um lado, da 

necessidade de realojar colonos europeus, fosse necessário que não se sentissem uma 

forte mudança de civilização, por outro lado, era necessário que os indígenas ou 

nativos residentes nesse território não sentisse o desconforto de levar um estilo de 

vida que não condissesse propriamente com o seu estilo de vida. Para as comunidades 

predominantes, ao nível projetual procurou-se métodos respeitadores da sua 

identidade, “nos bairros europeus manteve-se um discurso nostálgico de transposição 

de um “regionalismo” artificialmente recriado num ambiente estranho”.24  

Na década de 1910-1926, as opções estilísticas resultantes da ocupação 

territorial iniciada com a primeira República são de carater tradicional português 

mesmo ao nível ornamental. Todavia, na década de 1944 há uma mudança de 

paradigma na elaboração de projetos de arquitetura aproximando-se em forma e em 

condições de salubridade das casas tradicionais locais. Nessa altura o gabinete de 

urbanização colonial, posteriormente, gabinete de urbanização ultramarina, deixou a 

merce de cada arquiteto a possibilidade de explorar tipologias habitacionais de acordo 

com o perfil da população que se destinasse e focasse na resolução de problemas 

pontuais ligado as situações geográficas e climatéricas. Este tipo de estratégia 

possibilitou modelos “mais apurados, quer ao nível do programa e dos materiais, quer 

do aspeto plástico e das soluções de resposta ao clima”.25 Do mesmo modo possibilitou 

também que “considera-se em paralelo o problema da habitação para africanos e para 

 
24	Ana Vaz Malheiro pág.128;	
25	Ana Vaz malheiro pag.128;	
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europeus, na perspetiva dos materiais e métodos de construção, da orientação, do 

custo, da estética, etc” e também a proteção do sol quer pelos resguardos da fachada, 

refrigeração natural e artificial. 26. Ultrapassando esta fase de estudo e assimilação da 

estética e técnica dessas duas culturas dando forma a uma miscigenação arquitetural, 

tornou-se possível que os arquitetos criassem uma homogeneidade entre uma 

estrutura funcional e materiais construtivos, recorrendo em muitos casos como 

recurso às varandas exteriores e à cobertura salientes fortemente inclinadas, onde os 

dispositivos de ventilação eram ensaiados e aplicados quer na cobertura quer nos 

vãos.  No caso de São Tomé e Príncipe foi desenvolvido três tipologias de habitação 

privilegiando a madeira como material de eleição. Das tipologias desenvolvidas o 

acesso fazia-se pela varanda e a casa era suspensa. Estes modelos de casas 

económicas foram pensados com base nas casas tradicionais para que fossem 

adaptáveis, pois estas poderiam crescer dando lugar a casas germinadas (ver fig. 2.28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26	Ana Vaz Malheiro pág. 128;	
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Fig. 2.40. Tipologia A de Casas económicas com base nas casas tradicionais em São Tomé, 
1964, Alfredo Silva e Castro, [Ana Vaz Malheiro, Africanidade e Arquitetura Colonial: A Casa 
projetada Pelo Gabinete De Urbanização Colonial]. 
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SUSTENTABILIDADE  

 

 

Da necessidade da proteção contra intempéries ou animais ferozes, nasce a 

necessidade de abrigo. Durante a história da humanidade a arquitetura sempre 

manteve uma forte relação com a natureza. Arquitetos, no âmbito de uma abordagem 

teórica aceitaram a cabana primitiva como a origem da arquitetura. Materiais como a 

palha, a terra ou a madeira construíram os primeiros abrigos e foram, durante 

milhares de anos os materiais de eleição para a construção do ambiente humano. 

Assim, os materiais disponíveis em cada região serviam para a construção da casa e, 

por isso, as características da região, a forma e a materialidade das construções 

encontravam-se intimamente ligadas. Nos últimos cento e cinquenta anos, 

sensivelmente, esse panorama alterou-se radicalmente. Os materiais, ao entrarem 

numa cadeia de produção e comercialização, mudaram radicalmente a paisagem. 

Atualmente, a extinção das fontes de energia e dos recursos naturais, juntamente com 

a ameaça, cada vez mais frequente, das intempéries e alteração do clima, leva a uma 

maior consciencialização da necessidade de mudança de paradigma. A arquitetura, 

como habitualmente, é uma disciplina que procura caminhos visando dar respostas a 

determinados problemas de caracter urgente e são muitos os arquitetos que se 

debruçaram para trabalhar soluções arquitetónicas para apoiar regiões com escassos 

recursos, demonstrando um grande humanismo. Com as suas propostas procuram dar 

resposta à falta de habitação, de conforto e de qualidade de vida. Vários são os 

continentes onde o clima favorece a construção e a exploração de diversos recursos, 

nomeadamente os de baixo impacto ambiental, para que seja possível novamente, o 

seu uso na construção. Embora na Europa se possa observar trabalhos e projetos de 

natureza ecológica e sustentável, é em África que estes trabalhos têm tido maior 

visibilidade e o seu impacto tem vindo a alterar, paulatinamente, a qualidade de via 

das pessoas, bem como dar a conhecer métodos e possibilidades de construir. O uso 

de tecnologias de baixo custo e impacto para construção, aproveitando as 

ferramentas e materiais locais onde, muitas vezes, existem a participação dos 

habitantes possibilita uma maior e mais alargada intervenção no território. Estes 
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projetos têm origem em programas de apoio proveniente de países desenvolvidos, 

onde a escala de intervenção permite a formação de pequenas Vilas, aglomerados, 

conjunto de habitações, escolas, espaços culturais e recreativos, bibliotecas.  

No alinhamento com as preocupações climáticas mundiais, a extração ilegal de 

areia nas zonas costeiras e a desflorestação abrupta por parte dos habitantes da ilha, 

algumas iniciativas de natureza ecológica e sustentável têm vindo a ser implementada 

no território de São Tomé, por iniciativa de Estado com o objetivo de realojar as 

pessoas que vivem em localidades ameaçadas. Estas servem como meio de divulgação 

sobre métodos de construção que, em São Tomé e Príncipe, são baseados na utilização 

de madeira, de blocos de cimento e de pedra, sendo, todavia, a madeira e o bloco, os 

mais utilizados.   

  O primeiro projeto, financiado pela Organização das Nações Unidas 

Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (ONU-PNUD) e sob a tutela do 

Estado, destinava-se a construção de dez casas que serviria de modelo para projetos 

vindouros. Tendo sido lançado a concurso, foi Baixo Impacto Arquitetura em 

cooperação com Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura (TIBA), cuja equipa incluía o 

arquiteto Peter Van Lengen filho do arquiteto Johan Van Lengen autor do Livro Manual 

do Arquiteto Descalço. O projeto, iniciado em 2012, de caráter social, consistia em 

implementar a construção de baixo custo.   A utilização da terra e a mão de obra local 

eram os parâmetros essenciais para o desenvolvimento da iniciativa. Como em São 

Tomé não existia tradição quanto à construção em terra, o primeiro passo consistiu 

em garantir informação e instruções técnicas aos habitantes. Nas figuras 2.41 e 2.42 

vemos a participação das pessoas na construção utilizando o sistema construtivo de 

pau-a-pique.  
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Fig. 2.41 e Fig. 2.42 Construção de casa utilizando a técnica pau-a-pique, [Fonte in: 
arqbaixoimpacto.com.br] 
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Fig. 2.43 Blocos de Adobe, [Fonte in: arqbaixoimpacto.com.br] 
 
 

Fig. 2.44 Molde para estrutura de betão em abobadilha (cascaje), [Fonte in: 
arqbaixoimpacto.com.br] 
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Posteriormente, colheram madeiras em locais próximos para a construção de 

Cascaje27, conforme as figuras 2.43 e 2.44.   Embora estas casas estivessem numa 

localidade sem qualquer construção à volta, os arquitetos, movidos por uma grande 

sensibilidade e humanismo, procuraram desenvolver um projeto cuja atenção se 

centrou na reinterpretação da arquitetura local. O projeto propunha um piso 

suspenso, a cobertura desencontrada e varandas na zona de entrada. As casas, cujas 

dimensão mínima é de aproximadamente 54 m2, tem dois quartos de 9 m2, uma sala 

de estar e jantar de 18 m2, uma cozinha e sanitário com 9 m2.    

O embasamento foi contruído com pedra e sobre ele as cacajes. De seguida foi 

colocada uma camada de enchimento para regularizar o piso. As paredes, contruídas 

com abobe, garantiram perfeita resistência para que nela fosse descarregada o peso 

da cobertura feita com madeira e bambu, por sua vez, coberta com chapas de zinco28. 

O revestimento de reboco foi feito à base de terra, cal e água e sobre ela aplicaram-

se tintas naturais também à base de terra, água, cal. Provavelmente terão misturado 

tintas com estes materiais ou pigmentos para coloração.  

 

 
Fig. 2.45 Desenho de casa tipo Projeto Moquinquin, levantamento por Ana Fernandes, São 
Tomé;  

 
27	Cascaje consiste num painel abobadado feito de betão armado que pode ser utilizado como cobertura ou 
como laje.		
28 O zinco é um material muito comum utilizado nas coberturas por serem de custo mais reduzido no mercado. 
Uma chapa de zinco pode variar de 90,00 a 120,00 novas dobras que em euro equivale aproximadamente de 3,5 
a 5 euros.			
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Fig. 2.46 Desenho de casa tipo projeto Moquinquin, Escritório -Baixo Impacto,  
 

 
 
Em 2017, ao visitar a obra, verificou-se que não se encontrava ninguém a 

habitar estas casas. Ao procurar o departamento responsável pela iniciativa, 

estabeleceu-se o contacto com o Diretor Geral do Ambiente, o qual esclareceu que as 

casas ainda não tinham sido concluídas na totalidade. Lamentavelmente, o que faltou 

foi apenas a colocação de painéis solares, que garantiam a autonomia elétrica das 

casas. Neste momento, as casas encontram-se fechadas e em progressivo estado de 

degradação (ver figuras 2.47 a 2.52). 
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Fig. 2.47 Perspetiva do conjunto, [Fonte in: arqbaixoimpacto.com.br].  
Fig. 2.48, Fig. 2.49e Fig. 2.50 Processo de obra, [Fonte in: arqbaixoimpacto.com.br]. 
Fig. 2. 51 e Fig. 2. 52 Estado de abandono da obra, [António Escrivanes, 2017]. 
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No âmbito da iniciativa do Estado, que envolveu o trabalho do laboratório de 

Engenharia Civil de São Tomé contruíram-se duas casas que serviriam de protótipo 

para o desenvolvimento mais alargado desta iniciativa. Investigações e testes 

laboratoriais foram feitos com o objetivo de encontrar fórmulas de misturas com base 

na utilização da terra para a produção de bloco de terra compactado (BTC). As duas 

casas, com tipologias diferentes, dariam resposta a duas características de uma casa 

santomense: a casa de um piso e a casa de dois pisos.  

A casa de um piso (ver figura 2.53 e 2.54) era pousada num plinto, suporte para 

o assentamento da alvenaria de BTC e tinha cobertura de duas águas. A casa de dois 

pisos, cuja cobertura apresentava duas águas, não tinha varandas como é habitual 

numa casa santomense. Na casa de um piso as juntas do bloco de BTC, assente 

contrafiado, foram preenchidos com argamassa de terra e cimento. 

As estruturas da cobertura, como habitual, foram executadas com madeira e 

sobre elas aplicou-se chapas de zinco.  

 A casa de dois pisos foi contruída sem embasamento (ver figura 2.55 e 2.56), 

com blocos de BTC contrafiado, com junta seca no piso inferior. No piso superior, a 

intenção seria de contruir em madeira, tanto a estrutura como as paredes. A laje do 

piso superior é maciça de betão armado. A estrutura da cobertura é de madeira e 

revestida por chapas metálicas. São visíveis as imperfeiçoes. A falta de rigor na 

execução aliada ao desenho e pormenorização pouco atentos ao efeito do tempo nas 

construções, teve como resultado a construção de uma casa onde se verifica a 

existência de paredes que fazem “barriga”, a presença de escorrências de cimento 

sobre o bloco de BTC, o limite exterior da laje superior não alinhada com a face exterior 

do bloco de BTC, a falta de rigor no corte dos blocos para o encaixe das caixilharias 

exteriores (ver figuras 2.57 e 2.58). Estes factos incontáveis resultarão numa 

degradação precoce da construção. Observa-se a iniciativa do estado que não é 

acompanhada pela responsabilidade profissional, quer a nível do projeto quer a nível 

da execução de obra. Esta iniciativa também não resultou na ocupação dos espaços 

pelos habitantes, ou seja, mantem-se num estado de abandono e de progressiva 

degradação.       
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Fig. 2.53 Protótipo para viabilidade de construção com BTC, 2015, Água Arroz, Ministério de 
Infraestrutura, Recurso Natural e Ambiente, [António Escrivanes, 2017].   

 

Fig. 2.57 e 2.58 Pormenor da junta e falta de rigor na execução da obra, [António Escrivanes, 
2017]. 
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Os blocos de BTC em relação aos adobes apresentam uma melhor resistência 

à pressão, à compactação e à absorção de água pelo que não necessita de 

revestimento. Em contrapartida, exige maior exigência no desenho e no controle da 

obra. Neste caso, como as paredes são demasiadamente estreitas, por razões de 

segurança, é recomendável o uso de estruturas adicionais que sirvam de 

contraventamento, sobretudo para responder às ações sísmicas como também às 

ações horizontais do vento. Os blocos de BTC têm vazios que permitem colocar aí, para 

o travamento vertical, uma verguinha de aço cujo espaçamento entre elas fica sujeito 

ao cálculo do engenheiro. Após a colocação, este espaço é preenchido com betão. O 

mesmo acontece na junta horizontal, com afastamento de 50 cm, é utilizado o bloco 

tipo caneleta que permite a colocação de verguinha e enchimento de betão. 

Em contrapartida, a semelhança do que se procura fazer em São Tomé, em 

diversos países de África tem sido feito e os resultados são extraordinários. No projeto 

elaborado pelo arquiteto norte-americano, Toshiko Mori, em Sinthian, no Senegal, 

observamos a conceção de um conjunto de edificado onde se conjugaram técnicas 

locais de construção, a mão de obra local e a aproveitamento de aproximadamente 

40% de águas pluviais drenadas através da cobertura (ver as figuras 2.58 a 2.63). 

Constituiu uma iniciativa que partiu desde o desenho até a sua execução. A 4 de março 

2015, este projeto garantiu uma serie de oportunidade para a descoberta de novas 

formas de criatividade à população, uma vez que fez desenvolver as suas habilidades. 

Foram construídas escolas, um mercado, sala de reuniões e habitações. O Projeto 

denominado de THREAD, foi pensado para reunir artistas locais e Senegaleses e teve 

como objetivo inspirar e acolher artistas de todo mundo. Os materiais utilizados foram 

bambu, palha e blocos.    
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Fig. 2.58 Relação do edifício do Centro Social com a envolvente, Sinthian, Senegal, Toshico 
Mori, [Fonte in: divisare.com]. 
 
 

Fig. 2.59 Espaço com cobertura dinâmica aberta para possível ventilação, Sinthian, Senegal 
Toshico Mori, [Fonte in: divisare.com].  
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Fig. 2.60 Dinâmica do espaço pela variação do pé direito, Sinthian, Senegal, Toshico Mori, 
[Fonte in: divisare.com]. 
 
 

Fig. 2.61 Habitações, Sinthian, Senegal, Toshico Mori, [Fonte in: divisare.com].    
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Fig. 2.62 Planta de Implantação da Vila, Sinthian, Senegal, Toshico Mori, [Fonte 
indivisare.com].  

 

Fig. 2.63 Desenho estratégico com drenagem e armazenamento de água da chuva, Sinthian, 
Senegal, Toshico Mori, [Fonte in: divisare.com]. 
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BC Architects desenvolveu, ao longo do tempo, sem esquecer as técnicas e os 

materiais locais, um conjunto de projetos em África. Este conjunto de projetos, 

denominado Case Study, tem origem num modelo arquitetónico composto por 

estruturas livres (open strutures). BC Architects ao desenvolver o projeto da biblioteca 

para a comunidade de Muyinga, usou mão-de-obra local e materiais de baixo custo, 

com técnicas estudada a partir dos conhecimentos e tradições locais, reinterpretadas 

e atualizadas. A partir do estudo sobre o quotidiano dos burundianos perceberam que 

os alpendres as varandas constituíam elementos frequentemente utilizados na 

habitação tradicional. Por fornecer abrigo das fortes chuvas e do sol, estes espaços 

constituem o lugar onde a vida acontece: encontros, descanso, conversa, espera.  Um 

verdadeiro espaço social que é a base das relações comunitárias. O projeto propõe um 

espaço exterior coberto, que funciona como um espaço intermédio entre o interior e 

o exterior, que permite manter uma relação direta do homem com a natureza, pelo 

uso de portas envidraçadas entre este espaço exterior e o interior da casa (ver figuras 

2.10). 

Mori, para além de estudar os materiais e as técnicas, constatou que a região 

sofria com a falta de água e, ao elaborar o projeto, criou cisternas com capacidade de 

armazenar mais de 1000 litros de água como podemos observar nas figuras 2.62 e 

2.63. O desenho do espaço pela sua forma dinâmica quase que em movimento, é 

resultado de um que procura a interação do edifício no território para garantir a 

captação do vento, permitindo a ventilação do espaço comunitário ( ver figura 2.1, 2.2 

e 2.3). BC Architets, por sua vez, atendendo à pendente do terreno, o projeto, através 

da integração dos edifícios no terreno, procura fazer parte integrante dele (ver figuras 

2.7 e 2.8).  Para garantir a ventilação do espaço interior, para além de ter criado 

aberturas, criou um padrão de cheios e vazios na parte superior do edifício que 

pudesse garantir uma circulação cruzada do ar e a saída do ar quente. Os blocos, as 

telhas e as lajetas foram todas produzidas no local pelo grupo de arquitetos do atelier 

e pelos construtores locais. Enquanto os blocos e as lajetas foram produzidos através 

de um processo de compactação, as telhas de compactação, as telhas que procuram 

reproduzir o método de produção das telhas romanas, contou com a utilização de 

argila cozida no forno. 
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Fig. 2.7 Relação do Edifícios Escolar e Biblioteca com envolvente, Muyanga, Burund, BC 
Architects, [Fonte in: archdaily.com]. 
 

Fig. 2.8 Relação do Edifico Escolar e a Biblioteca com envolvente, Muyanga, Burundi, BC 
Architects, [Fonte in: archdaily.com]. 
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Fig. 2.9 Espaços Alpendrados, Muyanga, Burundi, BC Architects, [Fonte in: archdaily.com]. 
 
 

Fig. 2.10 Relação entre o edifício da biblioteca e a envolvente, dia, Muyanga, Burundi, BC 
Architects, [Fonte in: archdaily.com].  
 

 



 149 

Fig. 2.11 Relação entre o edifício da biblioteca e a envolvente, noite, Muyanga, Burundi, BC 
Architects, [Fonte in: archdaily.com]. 
 

Fig. 2.12 Biblioteca piso superior, espaço de leitura, Muyanga, Burundi, BC Architects, [Fonte 
in: archdaily.com]. 
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Fig. 2.13 Biblioteca piso inferior, espaço de leitura, Muyanga, Burundi, BC Architects, [Fonte 
in: archdaily.com]. 
 
 

 
 
Fig. 2.14 Biblioteca, espaço de leitura, Muyanga, Burundi, BC Architects, [Fonte in: 
archdaily.com]. 
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Capítulo III: Do Processo 
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USOS E MODOS DE VIVER  
 
 

 Numa visão ampla sobre o papel do arquiteto na sociedade, e porque ele é 

homem antes arquiteto29, na sua profissão deve ser colocada um profundo e 

indispensável humanismo. Sendo assim, as suas decisões não poderão ser tratadas 

com leviandade ou em face de uma visão parcial dos problemas ou por atitude egoísta 

de pura e simples satisfação pessoal. Ao aproximarmo-nos do seu trabalho, numa 

perspetiva mais próxima da vivência dos espaços, projetar, desenhar ou planear um 

espaço onde vai ter vida, vai construir circunstâncias, constitui também abrir hipóteses 

para que, este ganhe forma ou vida por diversas funções ou ocupações. Com isto, o 

lugar, a região ou o país onde se projeta constitui um contexto a considerar, além da 

envolvente, os modos de vida. Considerando estas circunstâncias, e considerando o 

facto de em São Tomé de modo geral as pessoas passam parte dos seus tempos no 

quintal ou nas ruas, ao considerar os espaços estes fatores não deverão ser colocados 

de parte. Como desenhar uma casa para uma comunidade que passa grande parte do 

seu tempo nos espaços exterior da casa? Quando olho para um quintal como um 

prolongamento da casa e que realmente mostra a vivência com uma forte dinâmica 

como se observa em São Tomé e muitas outras comunidades africanas, vejo 

fragmentos de volumes mediante a sua função. Primeiramente temos a casa que 

verdadeiramente constituía um espaço de recolha e de pernoitamento. De seguida 

temos a cozinha num espaço próximo, todavia descolado da casa e por fim temos as 

casas de banho (ou latrinas). É possível imaginarmos como seria uma vida com tais 

dinâmicas, principalmente se pensarmos que no exterior pudesse haver uma serie de 

utensílios e objetos que apoiassem essa vivência. No caso de a casa ser de palafita (fig. 

3.1), como é de costume, estamos a falar também da existência de espaços sob a casa 

que é um espaço de uso nomeadamente em momentos de sol intenso o de pequenos 

chuviscos, no caso das crianças constituía espaço de constante atividade, pois os pais 

não permitiam que os filhos brincassem dentro de casa.  

 

 
29	TÁVORA, Fernando, Da Organização Do Espaço, 8a edição, Faup publicações, pág. 75.	
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Fig. 3.1. Exemplo de casas tradicionais nos locais de clima quente e húmido, desenho de Johan 
Van Lengen, in Manual do Arquiteto Descalço. 
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Ao repensar os espaços, e vendo que, mediante diversos pensamentos, o facto 

de os espaços serem fragmentados não constituía uma ideia exequível e funcional os 

projetos começaram a ser pensados observando mais, ao meu ver, as questões 

estéticas negando qualquer que seja a relação com os princípios das vivências que 

outra hora se observava. O que são hoje as casas se não um volume que se inclui 

diversos programas e por fim por questões, esta por sua vez, cultural ainda 

observamos as varandas. Já não há espaços sob a casa, não há alpendres como se 

observava em alguns casos, não vemos arvores a servir de sombreamento nos dias de 

sol intenso, desta forma o que poderemos dizer do rumo  em que à arquitetura, e se 

assim o pudermos chamar, tem seguido quando decidimos por de parte todas as 

questões essenciais que revelam a verdadeiro modo de vida dos Santomenses? 

Sabemos que nos dias de sol intenso e, ou mesmo de chuva as pessoas, ainda assim, 

poderiam estar no exterior.  

 Na medida em que os projetos buscam responder meramente as questões 

estéticas, funcionais e não de vivência e cultural os modos de vida são direcionados 

para caminhos diversificados. Se por um lado retiramos as pessoas do uso de espaços 

exteriores, certamente teremos de devolvê-los no interior por projetar espaços mais 

flexíveis e amplos para que possa acolher várias atividades. Quando imagino uma casa 

de dois pisos em São Tomé, imagino-a como se o piso térreo fosse desobstruído, 

consequentemente sei que não o é, todavia, ao desenhar o piso térreo é como se este 

piso fosse uma unificação de todos os espaços fragmentados, todavia com um ou mais 

quartos neste mesmo piso por questões de acessibilidade. Então o que teremos? 

Teremos a sala que também pode ser visto como o espaço sob a casa ou no quintal 

onde se poderia por uma mesa para refeição, deste modo ao passar para o interior 

esta precisa ser grande pois quando se sentar para refeição certamente será um 

momento que fará calor,  por sua vez teremos a cozinha e a casa de banho. No piso 

de cima teríamos então o que corresponde a casa propriamente dita, deste modo 

garanto que neste piso tenha tudo que representativamente teria casa no piso térreo 

fosse desobstruído. Estes modos de pensar é refletido nos projetos que elaborei, 

sendo que no projeto casa dos irmãos Brandão por criar o pátio ao desenhar o espaço 
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protegido seria uma enunciação do espaço sobre a casa e o seu prolongamento para 

o quintal. Na casa da Berta esta enunciação é sentida quando crio a zona porticada.     

  Se nós os arquitetos não formos capazes de discernir através de uma análise 

profunda o modo de vida do lugar onde intervimos e sermos capazes de transpor isso 

em projeto, talvez devêssemos deixar que as pessoas contruíssem as suas próprias 

casas.  Pois, tomando como exemplo, o filme Lista de Espera de Juan Carlos Tabío, este 

nos apresenta uma história de um grupo de desesperados viajantes cubanos que 

tentam conseguir uma senha na lista de espera para pegar o próximo autocarro, que 

nunca chegará. Solitários passageiros que na realidade não vão a lugar nenhum, 

passam a ver a velha estacão da qual querem escapar transformando-se num espaço 

humano, amável e cotidiano. É assim que formam laços com as demais pessoas e 

esquecem seus planos, nascendo inesperadamente uma nova comunidade.  

Os interiores da velha estacão, onde decorre todo o filme, são descuidados, no 

meio do nada; um lugar onde nada quer permanecer para mais de algumas horas. Está 

desenhado e construído para ser passageiro. É um edifício de corredores perimetrais 

e um grande pátio interior aberto, no qual cai a chuva, quando o tempo piora.  

E é justamente este edifício o qual termina se tornando familiar e acolhedor. 

Talvez é esta mesma "incomodidade espacial" a qual motiva seus protagonistas a 

melhorá-lo, a torná-lo habitável, limpar seus ambientes, pintar suas paredes, plantar 

uma horta. Eles se apropriam do espaço e o remodelam a seu gosto.  

"Lista de Espera" nos faz questionar se a arquitetura que criamos vai de 

encontro com a felicidade das pessoas... com o encontro e com a colaboração para 

tornar a vida mais fácil. Talvez se os não-lugares tivessem muito mais de lugares, o 

mundo seria diferente. Um lugar de passagem é, agora, o "lugar no mundo" de seus 

protagonistas.  

O filme que termina com um interessante epílogo que levanta-nos a nós 

arquitetos a seguinte questão: O que aconteceria se os "não-lugares" das nossas 

cidades ganhassem mais vida? Certamente,  

“o que nós arquitetos moldamos não são tijolos ou pedra, ou aço, ou 

madeira mais a própria vida. Arquitetura é dar forma aos lugares onde as 

pessoas vivem. Não é mais complicado que isso, tão pouco mais simples. E 
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a vida vária de necessidades muito básicas a desejos muito profundos, de 

atividades diárias e eventos extraordinários, do individual ao coletivo. 

Então acho que é isso que devemos ter uma vida em primeiro lugar, 

conhecer o objetivo que estamos tentando abraçar, cuidar e melhorar o 

imprescindível”.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 Frase citada por Alejandro Aravena no Prêmio Pritzker 2016, 
http://www.archdaily.com.br/br/786280/discurso-de-alejandro-aravena-no-premio-pritzker- 
2016?ad_medium=widget&ad_name=recommendation  
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DA IMPORÂNCIA DA RELAÇÃO INTERIOR/EXTERIOR 
 
  

Nos dias de hoje, cada vez mais, os arquitetos tendem à encontrarem-se num 

forte dilema e desafios para a persuasão das pessoas nos espaços. Estes desafios estão 

tendo repercussões mais e mais fortes nas tomadas de decisões nos projetos 

arquitetónicos, e numa grande escala nos planeamentos urbanos.  

Para mim, pensar o espaço em São Tomé quase que se havia tornado um 

desafio caso a minha memória não se advertisse em mostrar-me, junto as minhas 

inquietações os procedimentos que deveriam ser tomados. Ao aperceber que os 

modos de vidas em São Tomé e Príncipe tendessem a seguir o que temos assistido em 

todo o mundo, adultos e crianças direcionando seus tempos livres aos programas 

televisivos, aparelhos eletrónicos e outras atividades que ao invés de separar inibissem 

mais as relações humanas, decidi que os espaços devessem ser o elemento 

convidativo para que as pessoas voltassem a alterar os seus hábitos e procederes, 

através de fortes relações entre os espaços interiores e exteriores.  Embora seja 

fortemente presente nas casas e outros edifícios a presença das varandas que 

anteriormente eram das maiores relações interior/ exterior ( por exemplo nas casas 

coloniais quando o Patrão a partir desse espaço pudesse ver toda a extensão das suas 

terras, observar os seu serviçais, comunicar e demostrar imponência pela altura que 

se encontrava)  que se poderia observar em quase toda a extensão da casa, nos nossos 

dias este elemento por si só deixa de ganhar tal importância quando por exemplo em 

muitas casas não existam espaços sob a casa visto que constituía parte desta relação. 

Ao elaborar os projetos sabendo que não haveria tais espaços, além das varandas, foi 

considerado a dimensão dos vãos em relação as dimensões habitualmente usadas 

criando zonas de completa abertura convidando para que, o que esta dentro saia e o 

que esta fora entre. O projeto casa dos irmãos Brandão é aquele que se sente mais 

este trabalho, possibilitando por sua vez maior entrada de luz, melhor ventilação e o 

realce de toda a natureza envolvente, bem como relação entre os espaços.          
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“Quando se olha a natureza através da janela da casa Farnsworth, esta 
adquire um significado mais profundo do que quando se está fora, ao ar 
livre. A natureza é realçada ao passar a fazer parte do conjunto.”  
 
Mies van der Rohe in aula de História de Arquitetura Contemporâneas do 
porf. Carlos Manuel Machado  

 
A Casa Farnsworth de Mies van der Rohe e a Casa Alves Costa de Álvaro Siza 

são dois projetos que ao longo do meu percurso académico fui mantendo alguma 

familiaridade, por conseguinte moveu-me e serviu de influência para destacar ainda 

mais a necessidade de destacar a relação interior/exterior ainda mais por ver as causas 

que motivaram que estas relações fossem reforçadas. No caso da casa Farnsworth, 

sendo ela toda envidraçada, a relação interior/exterior é em torno da casa, todavia, 

esta encontra-se no meio de um espaço arborizado que garante a privacidade dos seus 

moradores, juntamente com as cortinas (ver figura 3.2), já a casa Alves costa a 

privacidade é garantida quando Siza decide abrir a casa toda ela para o interior do 

quarteirão e, criar a relação a partir desse interior (ver figura 3.3).  Deste modo, 

embora se pressuponha estabelecer as relações interior/exterior torna também 

necessário que “..., cada edifício coloca um limite à liberdade visual e espacial do 

observador.”31 Todavia, o limite posto a liberdade visual é delimitada, definida e 

potencializada pelo uso das paredes que ajudam a controlar o equilíbrio espacial. 

Essencialmente, nos dois projetos em questão verificou-se estes cuidados.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31ZEVI, Buno. Saber ver a arquitetura, 5ª Edição, editora Martins Fontes, 1996, pág. 43. 
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Fig. 3.2 Casa Farnsworth, 1949-51, River Road, Mies van der Rohe, [Fonte in: farnsworthhouse 
.org].    

 

Fig. 3.3 Casa Alves Costa, 1964-68, Moledo, Álvaro Siza, [Marcelino Beu e Joana Silva, 
Fonte in: pinterest.com].    
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A ESSENCIALIDADE DA COBERTURA COMO MEIO DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO 
DE VENTILAÇÃO 
 
 

Nos países cujo clima são como é o caso de São Tomé e Príncipe, do tipo 

Equatorial, quente e húmido, o desenho da cobertura adquire uma certa relevância. 

Embora sejam um conjunto de duas pequenas ilhas é constituído por uma grande 

variedade de microclimas e três pequenas estações, a de chuva, gravanito e gravana. 

Na estação chuvosa há duas variantes que coincidem com o equinócio em março e em 

setembro, fazendo com que haja chuva de setembro a dezembro e de marco a abril. 

Entre as duas estações de chuva temos a estacão de gravana que corresponde aos 

meses de maio a agosto, meses seco e de vento e gravanito que é designado como 

estação de maior calor e que corresponde aos meses de dezembro a fevereiro. Com 

base nas estações torna-se necessário que as coberturas ao serem pensadas levassem 

em conta três grandes fatores: 

1- O rápido escoamento da água da chuva; 

2-  A proteção para que o sol não aqueça muito os materiais da cobertura; 

3- Para que acima do espaço habitado, se possível e dependendo do modo 

como é desenhado o projeto, haja uma caixa de ar; 

Quando se trata da chuva em São Tomé e Príncipe, torna-se necessário que a 

cobertura geralmente seja inclinada de modo que ocorra um rápido escoamento da 

água da chuva, e que com o vento não haja retorno de água e infiltre o interior da 

casa. Essa inclinação por norma esta relacionado com o tipo de material utilizado. 

Além de garantir um bom escoamento, a cobertura inclinada protege que o sol não 

aqueça os materiais da cobertura e garante espaço sobre a zona habitável para que 

possa ventilar. Devo lembrar que um plano inclinado em relação aos raios solares 

aquece menos do que um plano em ângulo reto. Na figura 3.4 vemos diferentes 

estratégias que no período colonial foram utilizados para a promoção da ventilação 

do espaço superior habitável.  Em alguns casos vemos aberturas de vãos na cobertura, 

fechados por ripados de madeira que são colocados de maneira a impedir que entre 

chuva. Noutros casos, sem que fosse aberto vãos, aproveitava-se o desencontro ou a 

mudança de plano da cobertura para que fosse criado espaços de circulação de ar.       
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No manual do arquiteto descalço de Johan Van Lengen ale apresenta-nos 

diversos estudos de como proceder em diferentes situações de intervenção 

nomeadamente em situações como a de São Tomé e Príncipe (figura. 3.5), por tratar-

se de soluções tão práticas mesmo para os que não são arquitetos são de grande valia. 

Na casa dos irmãos Brandão foi considerado cobertura de uma água. A 

ventilação da cobertura foi pensada para circulação de ar entre o ponto mais baixo e 

o ponto mais alto da cobertura.  Na casa da Berta acompanhado da solução 

arquitetónica foi considerada a cobertura de duas águas desfasadas muito próximo da 

que podemos observar na figura 3.6.  

 
 
 

 
 
Fig. 3.4. Exemplo de alguns tipos de ventilação através da cobertura, desenho de Ana Luísa Silva 
Fernandes, pág. 396  

 
 
 

 
 
Fig. 3.14 e 3. Exemplo de tipos de ventilação através da cobertura, desenho por Johan Van Lengen, n 
Manual do Arquiteto Descalço. 
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Capítulo IV: Do Projeto 
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ENQUADRAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS  
 
A Casa dos Irmãos Brandão 

 
 

A Casa dos Irmãos Brandão, nasce do convite para fazer o projeto para a casa 

do meu amigo colega do liceu, Ludger Brandão e para seu irmão Wadger Brandão. 

Senti um enorme desafio, sobretudo pela nossa proximidade e por ter conhecido o 

projeto que lhes serviu de referência (ver figura 4.1).  A casa não era o melhor exemplo 

daquilo que o cliente verdadeiramente pretendia. Era uma casa espelhada, sem 

qualquer conexão com a envolvente, como se fosse uma casa em banda. Ponderou-se 

esta possibilidade de fazer casas em banda apenas procurando soluções que 

garantisse que estas fossem iguais principalmente na fachada.   

A ausência de sete anos, para viver na europa, especialmente em Portugal, fez 

perceber de uma forma mais clara a importância dos hábitos e costumes dos 

santomenses. Por isso, percebeu-se que a “casa modelo” dos clientes estava 

totalmente desenquadrada das aspirações daquela família. No entanto, ao ser 

novidade, na altura em que se construiu, parecia cativar a sua atenção. 

 
Contexto    
 
 

Trata-se de um projeto situado nas proximidades da cidade de Guadalupe, 

distrito de Lobata, num território com imensa vegetação. A inexistência de acessos é 

uma das características do local. A construção de casas unifamiliares sem um padrão 

ou regra de ocupação numa envolvente próxima do local do projeto, conferiu maior 

liberdade formal e, simultaneamente, a responsabilidade de sentir que esta obra 

poderia, mais tarde, servir como um bom exemplo para as futuras construções 

vizinhas. 
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Fig. 3.1 Casa de referência referida pelo cliente, São Tomé, [Agilson do Espírito Santo, 2019].  
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A Casa da Berta 
 
 
 A casa da Berta surge através de um pedido de análise do anterior projeto 

desenhado por um técnico projetista em São Tomé. Dado o parecer a Sra. Felisberta 

pede que seja elaborado um novo projeto.  

Esta encomenda consistia no desenho de um novo projeto para o local onde já 

existe uma antiga casa em madeira (ver figura 4.2 e 4.3). Os limites da antiga casa, 

seriam os limites para a nova casa, e ao invés de ter um piso como a de madeira, a 

ideia era construir a nova casa com dois pisos. A casa seria para a Sra. Felisberta e para 

os irmãos. Na casa de madeira moram os irmãos da cliente e o projeto deveria ser 

pensado para as duas famílias. O piso térreo seria destinado para os irmãos mais 

velhos, contando já com alguma idade, e o piso superior ficaria para a casa de férias 

para a cliente e a sua família, até a mudança definitiva, isto é, deixarem Portugal para 

ir viver para São Tomé. 

 
Contexto 

 
O local de intervenção é adjacente à periferia da cidade capital, mais 

concretamente no Bairro de Atrás da Cadeia, distrito de Água Grande. Trata-se de um 

local densamente contruído. Este bairro tem características distinta do local da 

intervenção do projeto Casa dos Irmãos Brandão pela sua morfologia.  Uma insere-se 

num terreno onde existe poucas construções e outra num aglomerado em que as 

casas se encontram quase que sobrepostas. Por não haver regras observa-se diversas 

tipologias de casas, na sua maioria construídas em madeira, com embasamento e 

outras sobre palafitas. Nesta zona de intervenção percebemos que algumas casas 

fazem frente de rua com a sua própria fachada enquanto outras se encontram 

recuadas. Não existe preocupação com a escala ou o contexto. As casas são 

construídas unicamente com um propósito: serem habitadas. No interior do limite 

físico da propriedade faz-se, muitas vezes, o acesso para outros terrenos e outras 

casas. No caso do projeto da Dona Berta existe essa situação e a mesma quer manter 

essa garantia ao vizinho. 
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Fig. 4.2 Local de construção da casa da Berta, São Tomé, [João Livramento, 2017]. 

 
 

 
Fig. 4.3. Local de construção da casa Da Berta, São Tomé, [António Escrivanes, 2017]. 
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PROGRAMA   
 
A Casa dos Irmãos Brandão 
 
 

Para o projeto dos irmãos Brandão foi dado um terreno de 800 metros 

quadrados para construção de duas casas. O programa para a construção da casa de 

Ludger consistia, para a área mais privada, em cinto quartos, dos quais 2 suites, um 

escritório, uma sala com cozinha open space, casas de banho, arrumos, lavandaria e 

garagem. Para a casa de Wadger o programa seria similar, ao invés de existir escritório 

este deixaria de fazer parte do programa para dar lugar a mais um quarto. 

A visita a São Tomé permitiu interagir, novamente, com a comunidade e 

conhecer o local do projeto. A visão que se obteve, nomeadamente sobre a alteração 

paulatina dos costumes e hábito s da família santomense, foi crucial para as decisões 

sobre o projeto. Os clientes, após algum diálogo, demonstraram a necessidade de 

existirem muros altos entre os quintais, por motivos de segurança e para garantir a 

privacidade da família. Esta ideia era totalmente contrária ao que tradicionalmente se 

construía em São Tomé.  

Ao projetar duas casas iguais seria possível encontrar espaços de transição e 

de interligação que pudessem substituir o espaço fundamental da casa santomense: 

o espaço coberto, sob a casa, de ligação entre o terreno e o espaço doméstico. Assim, 

o espaço entre as duas casas seria um pátio que servia para o uso do espaço exterior 

da família, onde as crianças poderiam estar cá fora e a família encontrasse nele um 

espaço de convívio. Para existir uma relação franca entre o espaço exterior - pátio - e 

o espaço interior da casa, colocou-se, no rés-do-chão, o programa destinado à área 

social da casa. Outro elemento fundamental da casa santomense é a varanda. Para 

além de garantir proteção solar das paredes exteriores do sol intenso e do calor, 

permite percorrer, garantindo a sua continuidade, o espaço exterior da casa. A 

necessidade de criar espaços que permitam fruir e fluir ao longo do limite físico 

exterior da casa, coloca importância no elemento da varanda porque esta garante a 

capacidade de criar espaços abertos e contínuos que fortalecem a relação entre o 

interior e o exterior.  No pátio observamos uma zona resguardada do sol e da chuva. 
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O centro do pátio foi desenhado de modo a que o sol não invada totalmente o espaço. 

O piso elevado 50 cm em relação à cota do terreno, cria um sistema de ventilação, 

importante para a parte inferior da casa. Cria-se um ‘falso’ embasamento para 

favorecer a ventilação dos espaços. 

O projeto acaba por ficar em duas versões a que foi entregue ao cliente e outra 

em que procuro aperfeiçoar espaços e clarificar melhor as intenções. Havendo eu 

combinado com meus clientes a entrega do projeto a partir de outubro de 2018, o pai 

querendo ajudar na construção intercede para que este seja entregue antes pelo que 

foi fechado o projeto para a entrega em julho deste ano (ver figuras 4.4 a 4.7). Na 

versão entregue as entradas precisavam ser melhoradas e clareado o percurso, no 

interior do piso térreo é necessário ainda libertar os espaços para garantir uma melhor 

permeabilidade tanto no uso como também para garantir melhor ventilação. No pátio, 

foi alcançado uma delimitação clara e valorização do espaço com pequenos ajustes. 

Assim, o seu perímetro foi melhorado, com a mudança de posição da parede, que 

criava a fachada una, marcada pela sua horizontalidade. 

O pátio, que procura a ideia do vazio inacabado, incorporou, no seu desenho, 

as varandas colocadas para o interior do pátio, garantindo, desse modo, uma fachada 

única para as duas casas separadas pelo espaço intermédio. Os pilares esbeltos 

procuram a presença das estruturas verticais de madeira, tão características da casa 

santomense.   
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Fig. 4.4 e 4.5 Render da Versão do projeto entregue ao cliente [desenho do autor]. 
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Fig. 4.6 e 4.7 Render da Versão do projeto entregue ao cliente [desenho do autor]. 
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A casa da Berta  
 
 A casa existente no terreno de intervenção tinha as dimensões de 9,40 
m ´ 8,20 m (77,08 m2), o terreno por conseguinte tem 123,06 m2. O pograma 
para esta casa consistia, para a zona mais privada, cinco quartos, duas salas, 
cozinha e garagem que seria opcional. Como já mencionado o projeto deverá 
considerar a casa com dois pisos.  
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CONCRETIZAÇÂO 
 
 

Na elaboração do projeto, estando consciente de que tanto numa como na 

outra casa os moradores seriam os seus próprios donos, e aproveitando o fato de 

ambos morarem em Portugal, a medida que desenvolvia uma ideia reunia com estes 

a fim de debatermos sobre o percurso do projeto. Foi um processo extremamente 

interessante na medida em que o comentário do cliente constituía um acréscimo e um 

grande enriquecimento pelas questões que se iam levantando em relação aos espaços 

e a sua utilidade.  

No projeto dos Irmãos Brandão o facto de estes serem ainda jovens e de terem 

observados um conjunto finito de referência para o projeto levou que optassem por 

uma cozinha totalmente aberta e que relacionasse direta e abertamente com a sala 

de jantar e por sua vez com a sala de estar. Isso fez com que no primeiro piso o espaço 

fosse quase todo aberto e visível de todos os pontas do quintal. Entretanto no projeto 

da Berta, esta que já é senhora de uma certa idade, optou por uma cozinha fechada 

pois esta ainda tem raízes fortes das memórias que ficaram da sua vivência em São 

Tomé, pois, a senhora dizia que a cozinha deve ser fechada porque embora seja um 

espaço para confeição de alimento é também um espaço de relação e convívio, um 

espaço onde, embora se esteja a cozinhar pode-se colocar os assuntos em dia com as 

pessoas amigas sem que seja propriamente na sala principalmente quando em casa 

estão várias pessoas.   

As viagens que me levaram de volta a São Tomé ao longo do processo do 

desenho trouxeram-se memórias dos meus dias quando criança e dos momentos que 

se foram perdendo com o tempo. Assim o projeto tornou fruto de algumas questões 

que se levantam hoje, bem como a recuperação de temas que se perdeu. Pude 

constatar que muitos proprietários nos dias e hoje, em São Tomé constroem as casas 

e fecham por completo a cerca não permitindo qualquer que seja o contacto visual 

entre os que estão dentro do quintal com os que transitam do lado de fora, com isto, 

visto que no terreno dos Irmãos Brandão poderia trabalhar esta questão decidi não 

abrir em demasia à relação do espaço interior com exterior através da fachada frontal 

abrindo mais os espaços para o pátio e para tardoz da casa. Na casa da Berta não 
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utilizar o mesmo processo visto o contexto é diferente e pelo facto de a casa estar em 

contacto direto com um caminho decidi criar apenas a relação do interior e exterior 

através da varanda existente no piso superior. Deste modo, todos os processos de 

desenho destas casas tiveram como ponto de partida a vivência dos dias atuais, da 

recuperação das memorias daquilo que se perdeu bem como soluções ao nível 

construtivo e de material.                  
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PROCESSO DE DESENHO  
 

Quando olhamos a nossa volta e percebemos o mundo ordenado pelas formas 

compreendemos como o desenho constitui uma importantíssima ferramenta na 

realização do projeto e da ordem de todas as coisas. Da necessidade de transmitir uma 

ideia, seja ela no papel ou qualquer outra superfície capaz de exercer as mesmas 

funções, o desenho aparece como o elemento de comunicação entre vários recetores 

e, onde todas as intenções registadas constituem possibilidades de tornarem-se reais.  

(ver as figuras 4.7 a 4.11).  

Inicialmente foi preciso encontrar uma forma volumétrica convincente que 

desse resposta ao pedido do cliente. Através do desenho foi possível testar e 

estabelecer as relações que, certamente só se consegue a partir de um processo 

continuo constituindo a disciplina ou o método disciplinar do arquiteto ao dar vida ao 

espaço na medida que procura harmonizar todos os elementos que correspondem, 

em parte, o conjunto do que é projetado.  

 
..., pois julga que uma das grandes batalhas a travar nos nossos dias é 

exatamente a da organização harmónica daquele espaço com que a 

natureza nos prodigalizou, batalha essa cujo vitórias constitui um <sine 

qua non> da felicidade do homem.32  

 

Nos dias em que se seguem tem se tornado críticos para muitos Arquitetos 

pois o consumismo ou a pressa, por assim dizer, leva com que muitos projetos nasçam 

prematuramente e não atinjam o seu estado adulto. Destes fatores as possíveis causas 

poderão estar no fato de alguns arquitetos trabalharem sem ter em conta a ética 

profissional de ver o trabalho sendo resultado de um processo comum a que muitos 

arquitetos utilizam, o processo de Desenho. Também temos o fato de muitos clientes 

serem incapazes de perceber o tempo necessário para a elaboração de um projeto. 

Será que devo concordar com um amigo, que se formou na engenharia civil, quando 

numa dada conversa disse “o processo de desenho que o arquiteto tem não serve para 

 
32	TÁVORA, Fernando, Da Organização Do Espaço, 8a edição, Faup publicações, pág. 9.	
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nada se não o resultado final desse processo”? Se decerto para alguns existe a 

desvalorização daquilo que é o processo de desenho, e se na realidade a questão 

levantado anteriormente constituir uma verdade como poderá o arquiteto distinguir 

dentre outros projetistas?  

 
“Diz-se que um rosto é belo quando a precisão da moldagem e a disposição 

dos traços revelam proporções que sentimos harmoniosas porque 

provocam no fundo de nós mesmo, além dos nossos sentidos, uma 

ressonância, espécie de mesa de harmonia que se põe a vibrar.”33    

 
Do mesmo modo, o desenho através do seu processo, leva com que o projeto 

atinja o estado do belo, através do equilíbrio harmonioso e da proporção que se 

estabelece entre os diferentes volumes e os espaços. 

No projeto da casa da Berta a posição da escada no projeto condicionou várias 

soluções tanto em planta como na volumetria. Instalar as escadas no desenho havia 

se tornado determinante pois sempre que fosse redesenhada a volumetria deveria ser 

testada, pois a sua afetação incluía até mesmo a orientação da cobertura.  

No projeto casa dos irmãos Brandão o as soluções passaram muito por 

procurar melhor relação dos espaços interior com o exterior. Essa relação procurou-

se sobretudo com o pátio que se havia tornado o tema chave do projeto. 

Paralelamente, procurou-se estas relações através das varandas sem que a sua 

presença interferisse demasiado com a leitura do projeto.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33	LE Corbusier, Por Uma Arquitetura, 6 Edição – 2 Reimpressão, Editora Perspectiva S.A., 2006, pág 145	
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FIg. 4.8. Processo de Desenho para o Projeto dos irmãos Brandão, Desenho do Autor; 
 
 

 
 
FIg. 4.9. Processo de Desenho para o Projeto dos irmãos Brandão, Desenho do Autor; 
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FIg. 4.10. Processo de Desenho para o Projeto Da Berta, Alçado e Corte, Desenho do Autor. 
 
 
 
 

 
 
 
FIg. 4.11. Processo de Desenho para o Projeto Da Berta, Perspetiva, Desenho do Autor. 
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À PROCURA DE UMA RELAÇÃO URBANA 
 
 
 Se a planta é aquela que determina tanto o volume como a superfície, direta 

ou indiretamente o resultado adquirido da relação urbana por meio dos volumes é 

resultante dela. Alias, de acordo com Le Corbusier a planta é a geradora, e sem ela não 

há nem grandeza de intenção e de expressão, nem ritmo, nem volume nem coerência. 

Ao proceder com o enquadramento do edifício no espaço o trabalho em planta é 

crucial. Do resultado tido como parte da experiencia adquirida, dos projetos realizados 

em contexto real, outros outra hora realizados ao nível académico, e por a partir deles 

desenvolver um sentido critico, foi possível  criar relações claras que não 

desconsiderasse as questões que se precedem de uma intervenção urbanística, ruas, 

caminhos a vizinhança, a orientação solar a ventilação entre as demais questões. 

A casa da Berta por ser aquela projetada num núcleo já consolidado, a sua 

relação exigia uma profundo análise e sensibilidade. O projeto elaborado foi com base 

na área de uma casa existente em que se pretendia demolir e construir de raiz. 

Estamos a falar de uma construção dentro de um bairro sem qualquer plano 

urbanístico, pois, cada um foi construindo mediante seu parecer. A nascente da zona 

de intervenção encontramos uma casa recuada da rua que dá o seu acesso criando 

uma espécie de largo no local onde a rua termina por cruzar com uma vala de 

drenagem de águas pluviais. Do lado poente uma casa de características semelhante 

(em madeira) da que se pretende demolir, a uma distância de aproximadamente 4 m, 

separadas por um cercado de madeira a distância de 2 m de cada uma delas. A sul 

uma outra casa vizinha que o seu acesso se faz pela lateral da Casa da Berta. A casa a 

nascente, casa do irmão da Berta, tem o seu quintal separado do quintal da Berta por 

uma corda presa entre dois postes de madeira criando um caminho, entre a corda e a 

casa da Berta, que dá acesso a casa vizinha a sul. Uma das maiores preocupações 

iniciais foi garantir essa passagem, neste caso, seria este o ponto de partida para a 

relação que se estabeleceria entre a rua onde as casas faz frente, o caminho de acesso 

a casa a sul e a casa a nascente. Foi segundo estas informações que traduzido em 

desenho, resultou um espaço porticado, ritmado por pilares esbeltos em perfis 

tubulares metálicos que delimita o espaço de um modo abstrato, pois fechando este 
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espaço levaria que a passagem fosse demasiada estreita. Assim possibilitei uma 

relação aberta entre os espaços tanto pelos limites físicos como dos limites visuais, 

partindo do princípio de que esta ação continuasse a proporcionar a mesma relação 

de vizinhança. Em relação a casa que se encontra a poente, foi criado um alinhamento 

dando continuidade conjuntamente com outras casas que fazem frente a rua.  

Na fachada que faz frente com a rua, de modo a garantir privacidade, no piso 

térreo foi optado a não abertura de vãos, que por sua vez só se verifica a partir da 

varanda do piso superior. Esta varanda estrategicamente desenhada, além de ser um 

espaço de contacto é um espaço de relação com a frente urbana.   

A casa dos irmãos Brandão ao nível de relação urbana é a que proporcionava 

algum à-vontade tendo como a condicionante mais próxima o limite do terreno. O 

terreno no seu estado natural relaciona-se com um caminho de terra batida que por 

sua vez se relaciona com algumas casas. Inicialmente pensou-se em criar o acesso ao 

terreno a partir deste caminho, porém este acesso estaria mais próximo de uma das 

casas por ser o lado mais estreito do terreno, o que poderia ser um desconforto no 

futuro. Então foi equacionado a abertura de um caminho a norte que permitiria o 

acesso a estas casas e no futuro nas casas de outras pessoas.  
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VOLUMETRIA  
 
 
  O volume traduz tridimensionalmente um pensamento através das formas 

geométricas cuja sua complexidade poderá ser a mais diversificada (ver nas Figs. 4.12 

e 4.13 e 4.14 os diferentes momentos do projeto).   

Tomando ainda como referência o projeto da Casa da Berta, num primeiro 

momento estando a planta definida, tornou-se necessário perceber a sua relação 

volumétrica no espaço. Equacionando o volume, foi possível perceber os problemas 

face à envolvente. A escala do volume em relação aos restantes volumes contruídos: 

além de estabelecer uma relação de proporção, ela estabelece também uma relação 

de equilíbrio, da luz e da sombra do próprio volume e dos volumes próximos.  

No projeto da casa da Berta este processo constituiu um desafio pelas casas 

vizinhas serem muito próximas umas das outras e também pelo projeto ter como 

objetivo a construção de dois pisos. A diversidade tornou possível alguma liberdade 

volumétrica. Vemos casas assente no embasamento, casas sobre palafitas, outras 

ligeiramente suspensas, e por fim aquelas diretamente assentes no terreno, sem 

qualquer elevação. Embora a diversificação de volume, houve o cuidado de relacionar 

a nova construção com as construções já existentes, na procura de um volume que 

tivesse em conta tanto a escala humana como a dos edifícios. Por conseguinte, a 

orientação e inclinação da cobertura até à dimensão dos vãos teve como maior 

preocupação essa relação com a envolvente. O muro, que limita a propriedade com o 

espaço público, permite o acesso ao interior do quintal que, por sua vez, dá acesso à 

casa, às varandas da ala norte e a nascente. A dimensão dos vãos e a sua colocação no 

desenho da fachada procuram estabelecer uma boa relação do edifício com as 

pessoas, bem como quebrar a possível imponência que se pudesse sentir da parte 

desse novo projeto na sua concretização em relação à envolvente. Em suma, embora 

a planta determine o volume, este por sua vez através da sua representação, sendo 

ela tridimensional ou de superfície (alçados), estabelece uma relação de princípios 

éticos e de bom senso (humanismo), que torna o edifício puro e belo tanto pela sua 

relação de proporção como pela sua relação de proximidade com o outro.      
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FIg. 4.12. Processo de Desenho para o Projeto Dos Irmãos Brandão, Perspetiva, Desenho do 
Autor; 
 
 
   

 
FIg. 4.13. Processo de Desenho para o Projeto Da Berta, Perspetiva, Desenho do Autor; 
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FIg. 3.7 Esquisso para a Casa dos Irmãos Brandão. Planta e perspetiva, desenho do autor. 
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MATERIALIDADE   
 
 

Em São Tomé e Príncipe, a nível da indústria de construção, verifica-se uma 

carência no que diz respeito à produção de materiais de construção, não existindo 

variedade e qualidade.  Embora haja diversos jovens empreendedores e empresários 

com espírito e vontade de explorar estas possibilidades, muitos acabam por desistir. 

No caso dos jovens, a desistência deve-se à falta de investimentos nas infraestruturas 

entre outros serviços que possam garantir o desenvolvimento de cartas atividades, 

como a construção ou produção de materiais. No caso dos empresários, a burocracia 

dos processos para a obtenção da licença para a abertura e funcionamento da 

empresa é tão elevada que leva à desistência de muitos. A circunstância existente no 

país leva a que os materiais sejam, na sua grande maioria, importados.   

 No conjunto de materiais e soluções construtivas que se podem encontrar 

com alguma facilidade em São Tomé encontra-se o bloco de cimento e a madeira. Por 

se tratar de materiais convencionais, o trabalho de execução está ao alcance da maior 

parte dos construtores, uma vez que estes mantêm o saber fazer. Desse jeito leva a 

crer que tanto para os clientes como empreiteiro ou mesmo os carpinteiro e pedreiros 

o trabalho na execução e construção das casas torna-se mais eficaz. Além da madeira 

e do bloco, para alguns que têm melhores condições económicas e financeiras, a pedra 

constitui-se uma alternativa possível.   

O bloco de BTC foi equacionado para ser o material das obras em questão. Por 

não ser um material conhecido em São Tomé, ao utilizar este material permite a sua 

divulgação uma vez que a sua produção pode ser possível em São Tomé. Os ensaios 

para a produção de blocos de adobe usando a fibra de madeira (ver Fig. 3.10) e betão 

de serradura (ver Fig. 3.11) tornaram possível a construção de paredes maciças e 

placas utilizando fibra de madeira e resina.  

Para a produção de BTC e de adobe, a base da matéria-prima é a terra. No caso 

do BTC adiciona-se cimento e uma pequena quantidade de água para ser 

posteriormente prensado. No caso do adobe, adiciona-se igualmente cimento ou cal, 

fibra e uma pequena quantidade de água, todavia, esta é prensada num molde 

manual.   
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Para a produção de betão de serradura e placas, a base da matéria-prima é a 

serradura. Todos estes materiais podem ser encontrados com facilidade e possibilitam 

a participação comunitária e o trabalho da mão-de-obra local. Se forem aplicadas com 

inovações decorrentes do desenvolvimento tecnológico, podem ser também 

materiais indicado para outras obras que não implicam somente a procura de 

materiais de baixo custo. Estes, em São Tomé ou em países com características 

semelhantes, podem ter um peso significativo no processo de construção das 

habitações privadas bem como das habitações sociais.     
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Fig. 3.10. Blocos de Adobe, ensaios realizados pelo autor; 
 

Fig. 3.11. Betão de Serrim, ensaio realizado pelo autor e pelo Engenheiro César Cardoso 
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A água é um dos principais agentes agressores às edificações.  A durabilidade das 

edificações é uma questão incontornável nos dias de hoje. Para garantir a boa 

preservação, no caso da utilização de alguns desses materiais apresentados, torna-se 

necessário o uso de revestimento. Por exemplo, ao utilizar a terra, um material de 

grande complexidade devido ao comportamento físico-químico diversificado dos seus 

argilominerais e também pela sua porosidade, em situações diversas, é recomendável 

a utilização do reboco ou outro material que seja impermeável como o caso de óleo 

de cocó, óleo de linhaça ou resina. Nos materiais em que se utiliza a fibra, 

nomeadamente o betão de serrim, será adequado a aplicação de reboco. 

O reboco deve ter elasticidade, ser capaz de diminuir a permeabilidade da 

parede, deve garantir uma boa aderência mecânica à superfície de contacto de acordo 

com a técnica de aplicação e as condições ambientais. Se o reboco for à base de terra, 

para superar a sua debilidade face aos agentes de erosão, deve adicionar-se 

aglomerantes aditivos tais como a cal (aérea ou hidráulica), pequenas quantidades de 

cimento ou de outros materiais estabilizantes. 

Quando utilizada num sistema misto, por exemplo adobe ou taipa, ela pode 

melhorar a aderência do barro e evitar a fissuração de terra. Além disso, as fibras 

aumentam a capacidade de resistência relativamente às deformações, produzem 

vazios no barro que o torna mais leve e melhora as caraterísticas térmicas do material. 

O enchimento é mais leve e ajuda nas solicitações sísmicas.      

       Para cada projeto equacionou-se a utilização de alguns deste materiais. No 

projeto da Casa dos irmãos Brandão foi pensado utilizar adobe no piso térreo por ser 

um material mais pesado e no primeiro piso betão de serradura. Sobre estes materiais 

seria aplicado reboco à base de terra e cal, armado com rede fibra de vidro. Para a 

Casa da Berta o material a utilizar seria o BTC.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 189 

PROJETO CASA IRMÃOS BRANDÃO   
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PROJETO CASA DA BERTA   
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CONCLUSÃO 
 

Com base nos projetos elaborados, foi possível equacionar os espaços da casa 

pensando neles como open space. Ao nível dos espaços interiores, tentou-se 

quantificar o número de paredes a utilizar de acordo com o tipo de espaço. Tendo em 

mente a tipologia das casas de palafitas, embora ambos os pisos sejam construídos 

fisicamente, eles foram pensados como se tratasse de casas com piso térreo 

desobstruído. Os projetos na vertente mais próxima são diferenciados pela sua 

inserção no espaço e pelas características da envolvente, com isso, cada um procurou 

responder aos problemas de modo racional e humano.  Para cada casa a escolha do 

material resultou a que o próprio projeto fosse equacionado segundo as suas 

exigências. Na Casa da Berta o uso do BTC, por ser um material modelar, implicou que 

todo o projeto fosse pensado de acordo com a dimensão do material, as localizações 

de cada vão, seja ela porta, janela ou mesmo o pé-direito. O uso de BTC para esta casa 

deve-se a sua composição, por ser estrutural, e também por encontrar-se localizado 

num terreno seco, onde o nível de humidade é relativamente baixa em relação a 

localização do segundo projeto. Por se tratar de um material, embora resistente, 

poroso, e que não requer a utilização do reboco tornou-se possível a sua aplicação 

nesse. Para a Casa dos irmãos Brandão pela sua dimensão e complexidade achou-se 

melhor utilizar estrutura autónoma e um material que preenchesse o vão dessa 

estrutura e que pudesse ser rebocado deixando o acabamento do edifício uniforme. 

Por isso foi utilizado no piso térreo adobe e no piso superior um material mais leve 

para que não sobrecarregasse as estruturas. No caso foi usado o betão de serradura.  

Em suma, consoante o projeto a desenvolver devesse-se pensar que a 

utilização destes materiais requerem um trabalho de conformidade entre o desenho 

e o material, e pensar sempre no contexto a que se  aplica.  
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