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A presente dissertação foi escrita no seguimento do Novo Acordo Ortográfico.
As citações originalmente não portuguesas foram traduzidas segundo a intreper-
tação da autora.
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RESUMO 

A proposta de Reabilitação da Roça Agostinho Neto como exemplar para a salva-
guarda do património em São Tomé e Príncipe surge como uma possibilidade de 
contrariar as estratégias pontuais que acontecem nas estruturas com valor patrimo-
nial sem qualquer preocupação com a valorização das pessoas e o empoderamento 
da comunidade.

Neste sentido propõe-se para a Roça Agostinho Neto uma estratégia de atuação 
extensiva e sustentável transformando-a numa máquina de habitar à maneira são-
-tomense ecológica no seu material, interativa no seu programa, e digna nas suas 
vivências. Isto tudo, através de um conceito de estruturação e participação com 
vários impactos positivos a nível social, cultural, patrimonial, ambiental, turístico, 
económico, entre outros – provando que é possível desenhar propostas de resolução 
do problema da habitação, e esboçar princípios orientadores, de criação e expansão 
da cidade através da [re]qualificação do património das roças, sem perder a identi-
dade, mas agregando-lhe valor e dignidade.

Para isso, analisa-se as condicionantes e potencialidades da Roça, assim como os 
desafios atuais da sociedade são-tomense, com o objetivo adequar a proposta ao 
contexto socioeconómico do país e aproximá-la à sociedade e as suas necessidades 
contemporâneas e aspirações futuras. 

Nesse sentido, traça-se os princípios orientadores para a elaboração de um projeto 
denominado ‘Ké-plástico – mais do que casa para todos’ que prevê a intervenção de 
vários agentes (públicos, privados, agências internacionais, organizações não-go-
vernamentais, associações, parcerias, e cooperações) e articulações a vários níveis 
(macro, meso e micro-escala); e espera cativar o interesse de investidores – autori-
dades governamentais (locais e internacionais) e sociedade civil em geral – no sen-
tido de discuti-lo e reajusta-lo, tanto a nível de necessidades, quanto a nível de es-
truturação, rumo a salvaguarda do património e ao empoderamento da população.



| 11

ABSTRACT

The proposal for Agostinho Neto Roça Rehabilitation as an example for the safe-
guarding of heritage in São Tomé e Principe appears as a possibility to counteract 
the specific strategies that take place in structures with heritage value without any 
concern for the valuing of people and the empowerment of the community.

In this sense, the proposal for Roça Agostinho Neto is a strategy of extensive and 
sustainable action, transforming it into a machine of dwelling in the ecological São 
Tomé style in its material, interactive in its program, and worthy in its experiences. 
All of this, through a concept of structuring and participation with various positi-
ve impacts on social, cultural, heritage, environmental, tourism, economic, among 
others – proving that it is possible to draw up proposals to solve the housing pro-
blem, and to outline guiding principles, of creation and expansion of the city throu-
gh the [re] qualification of the heritage of the fields, without losing the identity, but 
adding value and dignity.

To this end, it analyzes the conditions and potentialities of the Roça, as well as the 
current challenges of the são-tomense society, with the objective of adapting the 
proposal to the socioeconomic context of the country and bringing it closer to so-
ciety and its contemporary needs and future aspirations.

In this sense, the guiding principles for the elaboration of a project called ‘Ké-plas-
tico – more than home for all’ are outlined that foresees the intervention of several 
agents (public, private, international agencies, non-governmental organizations, as-
sociations, partnerships , and cooperation) and articulations at various levels (ma-
cro, meso and micro-scale); and hopes to capture the interest of investors – gover-
nmental authorities (local and international) and civil society at large – in order to 
discuss and readjust it, both in terms of needs and in terms of structuring, in order 
to safeguard heritage and to the empowerment of the population.
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“(...) projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto 
na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou 
por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão 
resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circuns-
tância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão 
intensamente que conhecer e ser se confundem.”

 (Távora 2006: 74)
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NOTAS  INTRODUTÓRIAS 
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“A primeira condição para eu reclamar, não é perfeição, mas é a 
insatisfação com a imperfeição”

(Leandro Karnal1, 2017)

1 
Historiador social e 
professor doutor na 
USP.

Fig.1
[Ilustração de Saul 
Steinberg , 1963] [Dis-
ponível em: http://
saulsteinbergfounda-
tion.org/wp-content/
uploads/2016/06/303.-
- C a t . - 7 - s m - U N -
G E R E R - v a r . - T -
NY-2.16.63_edited-1.
jpg]
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Motivação

Sinto-me grata pela oportunidade de expressar a minha opinião nesse trabalho que 
certamente levarei na memória como o primeiro manifesto da minha responsabili-
dade social – pelo património e pelo direito à casa em São Tomé e Príncipe.

Proclamou-se, há alguns séculos, a emancipação dos escravos e, há quase meio 
século, a independência de uma nação inteira. Esses acontecimentos, de extrema 
importância, foram como clarões que iluminariam a esperança de milhares de são-
-tomenses e como a salvação que poria fim a séculos de dependência económica e 
habitacional.

Mas, passados tantos anos, o são-tomense ainda não é autónomo. Passado tantos 
anos, a nossa vida continua a ser desgraçadamente moldada pela negligência do 
Estado e guiada pelas ajudas internacionais. Passado tantos anos, a nossa gente 
continua confinada às mesmas sanzalas da era colonial e a sentir-se expatriada na 
sua própria pátria, vendo-se, por vezes, obrigada a praticar comportamentos de ris-
co para obter um abrigo – como ocorreu no antigo Hospital Agostinho Neto que se 
encontrava ocupado por cerca de 40 famílias na altura do seu parcial desabamento.

Mas de quem será a culpa do avançado estado de degradação em que se encontra 
a maior parte do nosso património? Será culpa da “natureza sagaz” do trópico hú-
mido que não perdoa as obras, ou dos ‘meninos perdidos’ da ‘terra do nunca’ que 
anseiam por um teto que não o céu? Será culpa da rebelde ignorância do povo que 
invade e saqueia as estruturas, ou do dócil desprezo das autoridades que desconsi-
deram e negligenciam as obras? E a população? O que a leva a ocupar edifícios em 
ruína capazes de pôr em causa a sua própria vida? A quem cabe, de facto, o compro-
misso com essas estruturas e como fazer cidade a partir delas?

Essas e outras perguntas sempre me inquietaram, daí o objeto de dissertação ser a 
Roça Agostinho Neto que, apesar de representar o que de melhor existe no patrimó-
nio nacional, tem se revelado uma autêntica ‘terra do nunca’, onde sem que se desse 
conta o tempo parou e a população se converteu em ‘meninos perdidos’, alienados 
e impotentes perante o abandono das autoridades.

NOTAS  INTRODUTÓRIAS
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“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confian-
ça: Todo mundo é composto de mudança Tomando sempre novas qualidades”2

(Luiz vaz de Camões,)

2  
Luiz vaz de Camões in 
Sonetos 

Fig.2
Fotografia da Roça 
Agostinho Neto [Fran-
cisco Nogueira,2015] 
[Disponível em: http://
www.asrocasdesaoto-
me.com/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 9 /
STP19-0059.jpg]
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Objecto 

O objeto de dissertação é a Empresa Estatal Agropecuária Dr. Agostinho Neto, vul-
garmente conhecida como Roça Agostinho Neto, localizada no distrito de Lobata. 
Segundo a história, essa Roça foi fundada em 1865 por Gabriel Bustamante e bati-
zada como Rio D’Ouro –  nome do rio que a atravessava. 

Atualmente, apresenta cinco hectares de edificado envolto por natureza viva e por 
uma paisagem tão densa quanto luxuriante. O cenário é hierarquisado e pontuado 
na parte superior pelo imponente hospital Agostinho Neto, que para além de rema-
tar toda a composição, delimita todo o conjunto edificado.

Atualmente, essa forma de organização espacial e socioeconómica é reconhecida 
por vários autores como sendo uma das mais emblemáticas do país, não só pelo 
seu tamanho, mas principalmente pela imponência da sua arquitetura. Mas, apesar 
disso, o avançado estado de degradação dos edifícios e a precariedade habitacional 
da população condicionam o seu reconhecimento como património nacional e a sua 
valorização como bem social. Daí a urgente necessidade de mitificar o seu passado3 

e de reescrever uma história que possa servir para o seu futuro4.

“É preciso olhar pelo património São-tomense. É preciso explicar que o patrimó-
nio só sobrevive se for valorizado”5. E, sendo a nossa gente o nosso maior patrimó-
nio, é urgentíssimo que a valorizemos, que a conectemos com o resto do país, e que 
levemos dignidade para ‘dentro de casa’.
 

3
Passado de produção e 
trabalho forçado.

4 
Futura “máquina de ha-
bitar” interativa e digna 
na sua vivência.

5 
René Tavares
cit in Público - Vanessa 
Rato, 25/11/2013

NOTAS  INTRODUTÓRIAS
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6 
Historiador social e 
professor doutor na 
USP

Fig.3
[Ilustração de Saul 
Steinberg, 1948] [Dis-
ponivel em: http://
s au l s t e inbe rg foun -
dation.org/search-ar-
twork/page/2/]

“A única solução que tenho que dar para todos os problemas é incluindo o meu eu 
na resposta”

(Leandro Karnal, 2017)6
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Objetivo 

O presente trabalho pretende esboçar um plano de [re]abilitação para a Roça Agos-
tinho Neto, através de uma estratégia em rede capaz de amenizar vários problemas 
que atualmente atingem a sociedade são-tomense, como: o desiquilíbrio do ecos-
sistema, a destruição das florestas e orlas costeiras; a dificuldade no tratamento dos 
resíduos sólidos; o isolamento e a falta de oportunidade das comunidades rurais; e 
a proliferação da habitação precária e degradação do património. 

O projeto denominado ‘ké-plásco7 – mais do que casa para todos’consiste na tran-
formação da roça numa máquina de habitar à maneira são-tomense ecológica no 
seu material, interativa no seu programa, e digna nas suas vivências. Isto tudo, 
através de um conceito de estruturação e participação com vários impactos po-
sitivos a nível social, cultural, patrimonial, ambiental, turístico, econónico, entre 
outros – provando que é possível desenhar propostas de resolução do problema 
da habitação, e esboçar princípios orientadores, de criação e expansão da cidade 
através da [re]qualificação do património das roças, sem perder a identidade, mas 
agregando-lhe valor e dignidade. Afinal, “a História da arquitetura é a história de 
formas significantes”8

Após a apresentação da proposta estratégica, espera-se cativar o interesse de inves-
tidores – autoridades governamentais (locais e internacionais) e sociedade civil em 
geral – no sentido de discuti-la e reajusta-la , tanto a nível de necessidades, quanto 
a nível de estruturação rumo a salvaguarda do património e ao empoderamento da 
população.

7 
Palavra no crioulo for-
ro que significa casa de 
plástico.

8 
Norberg-Schulz, C.
in Oslo 1973 [Fonte des-
conhecida] 

NOTAS  INTRODUTÓRIAS
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9 
Historiador social e 
professor doutor na 
USP

Fig. 4
[Ilustração de Saul 
Steinberg , 1954] [Dis-
ponível em: http://
saulsteinbergfounda-
tion.org/wp-content/
uploads/2016/06/302.-
-ARTIST-Passport-p.-
-23-TNY-2.27.54.jpg]

“Até quando queremos acertar erramos”

(Leandro Karnal, 2017)9
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Método

A estrutura global do trabalho foi orientada pelos seguintes tópicos: análise do ter-
ritório; reconhecimento de um problema; compreensão da função social do arqui-
tecto no desenvolvimento comunitário; abordagem de um contentor com potência 
– Roça Agostinho Neto como projeto piloto; análise de casos estratégicos; definição 
de um projeto estratégico; e considerações finais.

Trata-se de um trabalho de teor prático, cuja estratégia programática funciona como 
acelerador social através de uma dialética entre património e habitação, onde a 
paisagem é privilegiada, a natureza é preservada e as pessoas são valorizadas. Essa 
estratégia ‘ativista’ vai de encontro aos principais problemas do país (como o baixo 
poder económico, a dificuldade no tratamento do lixo, a aceleração da degradação 
do património, a proliferação de assentamentos precários, entre outros) e serve de 
um alerta às autoridade sobre precariedade da população e direito a casa em São 
Tomé e Príncipe .

No entanto, itegra também uma parte teórica e reflexiva sobre o valor da proposta 
estratégica e sobre a responsabilidade social do arquiteto na criação e manutenção 
da dignidade e autoestima nas comunidades. Temos a responsabilidade social e o 
papel conciliador de fazer reconhecer a importância das nossas intervenções como 
fundamentais, mesmo na ausência de dinheiro e de investimento. Neste sentido, a 
proposta de uma arquitetura sustentável, económica e com dinâmica proactiva  é, 
na minha opinião, um artifício eficaz – entre os vários caminhos possíveis – no 
combate ao problema da casa e rumo a defesa do património. 

Para a concretização desse trabalho serão cruzados elementos cartográficos, histo-
riográficos, bibliográficos, entrevistas e outros – rumo a novas abordagens que po-
derão ser decisivas na resposta à crise habitacional e discriminação social no país.

NOTAS  INTRODUTÓRIAS
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Fig.5
São Tomé e Príncipe 
[Ilustração de Ana Sil-
va Fernandes, 2015: 
245] 
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CONTEXTUALIZAÇÃO
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Fig.6
Localização do arqui-
pélago de São Tomé e 
Príncipe no Golfo da 
Guiné e a sua relação 
com a Costa Africana.
[Ana Silva Fernandes,  
2015: 244] 

Fig.7
Alinhamento vulcâni-
co de Ano Bom, São 
Tomé, Príncipe e a Cos-
ta Africana.
[Ana Silva Fernandes, 
2015: 244] baseado em 
HODGES, NEWITT, 
1988] 

Fig.8
Relação entre o arqupé-
lago de São Tomé e 
Principe com os arqui-
pélagos do Norte Atlân-
tico (Açores, Canárias, 
Madeira e Cabo Verde) 
[Ana Silva Fernandes,  
2015: 244]
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Enquadramento Histórico e Geográfico das Ilhas de São  Tomé e Príncipe

A República Democrática de São Tomé e Príncipe é um arquipélago composto por 
duas ilhas vulcânicas – São Tomé e Príncipe – situadas no Golfo da Guiné, entre 
as ilhas de Fernando Pó e Ano Bom [Fig.6]. O arquipélago, de altitude máxima de 
2024 metros em São Tomé e 948 metros no Príncipe, também integra a Linha dos 
Camarões [Fig.7] e exibe 7 ilhéus; cujo maior – Ilhéu das Rolas, no sul da ilha – é 
atravessado pela Linha do Equador. Aí, a latitude 0º não traça apenas uma coorde-
nada, mas, a existência de um lugar ímpar, marcado por vivências únicas, condições 
ambientais excecionais, e vegetação extraordinária. 

“Conta-se a História do viajante que arribado a ela descansou em conversa amena, 
encostado a uma bengala, e que ao despedir-se do amigo a teve de abandonar por 
naqueles escassos minutos a bengala seca ter reverdecido e ganho raízes fundas.” 

(Francisco Tenreiro, 1961: 45).

Mais do que uma lenda urbana, as palavras de Francisco Tenreiro retratam a necessi-
dade dos descobridores portugueses exprimirem a excepcionalidade das condições 
ambientais e do solo vulcânico são-tomense, que além de intocado era detentor de 
uma fertilidade avassaladora. Também no livro “SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE – Cida-
des, Território, Arquitecturas”, o coordenador José Manuel Fernandes (jornalista e 
escritor português) reconhece a singularidade do arquipélago em termos climáticos 
e bio botânicos, quando comparado ao extenso conjunto das Ilhas da Macaronésia, 
composto por 28 ilhas, entre as quais os arquipélagos do Norte Atlântico (Açores, 
Canárias, Madeira e Cabo Verde) [Fig.8].
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Fig.9
Carta de climas das 
Ilhas de São Tomé e 
Príncipe [Ana Silva 
Fernandes, 2015: 246] 
baseado nas Cartas dos 
Climas do ACTD-IICT, 
com as reaferências 
CDI-2146-1969 e CDI-
2149-1971 para a ilha 
de São Tomé e para a 
ilha do Príncipe respe-
tivamnete.

Fig.10
Topografia de São 
Tomé e Príncipe, com 
a indicação da relação 
com a vegetação [Ana 
Silva Fernandes, 2015: 
248] baseado em OLI-
VEIRA, 1993:11-13]

Fig.11
Carta hidrográfica das 
Ilhas de São Tomé e 
Príncipe [Ana Silva 
Fernandes, 2015: 246] 
mapa criado com infor-
mação proviniente do 
Sistema de Informação 
Geográfica produzido 
pelo Instituto Marquês 
de Valle Flôr e o Centro 
de Estudos Geográficos 
e de Ordenamento do 
Território da Universi-
dade de Coimbra].
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O clima são-tomense é equatorial, tropical quente e húmido, anualmente marcado 
por fraca amplitude térmica e por duas estações (chuva e gravana10) [Fig.9]. A pri-
meira estação, como o nome sugere, é mais chuvosa e quente, tem início em meados 
de Setembro e dura até finais de Maio – esse período é caraterizado principalmente 
por chuvas fortes que, muitas vezes, chegam de repente e desaparecem a mesma 
velocidade. A segunda estação é sobretudo seca e ventosa, com um abaixamento 
geral da temperatura de Junho até meados de Setembro, período onde a aridez é ex-
tremamente pronunciada e a precipitação praticamente nula. Mas apesar de existir 
duas estações durante o ano, o território nacional apresenta temperatura isométrica 
com variação de apenas 2,7 graus entre a média dos meses mais quentes e os mais 
frios, que apresentam média anual de 25 graus. (Francisco Tenreiro, 1961:36) 

[Nesse] “clima tropical húmido em que as temperaturas sobem aos 27 graus 
e não descem dos 21, basta um mês sem cuidados para que uma horta desa-
pareça sobre a erva. O metal enferruja em pouco tempo, a madeira apodrece, 
desaparece.”

 (Duarte Pape, 2013). 

Esse facto foi determinante na época da colonização, dificultando a adaptação dos 
primeiros colonos e retardando a definição dos primeiros povoamentos e ainda hoje, 
apesar dos anos volvidos, a humidade acentuada (de 90% nas regiões mais elevadas 
e 70 a 80% em menor altitude) constitui um desafio que levanta diversas questões, 
principalmente no que toca a conservação do património nacional – grande parte 
construído em madeira. [Fig.10]

De acordo com Augusto Nascimento (economista, sociólogo e historiador portu-
guês) quando descoberta pelos portugueses, as ilhas de São Tomé e Príncipe seriam 
desabitadas e dotadas de um vasto sistema ecológico – composto por uma densa 
rede fluvial (50 rios) e por uma flora com cerca de 108 espécies endémicas (99 na 
ilha de São Tomé e 35 na ilha do Príncipe) [ Fig. 11]. Contudo, a floresta original 
seria largamente delapidada pelas intensas e sucessivas desflorestações durante a 
colonização portuguesa – onde a “A remoção de grande quantidade de árvores, 
para plantar uma monocultura em grandes extensões de terra foi (...) extremamente 
prejudicial, por não ter deixado qualquer vegetação original que cumprisse a fun-
ção natural de atenuar os efeitos das intensas chuvas tropicais e fornecer sombra e 
coberto vegetal” (Joana Bastos  Malheiro e João Sousa Morais, 2013: 37)

10 
“palavra que os dicio-
nários registam, exis-
tindo em Portugal as 
palavras (tempo) gra-
vanado e gravaneiro 
(tempo chuvoso), e que 
possivelmente os nossos 
marinheiros utilizram 
para significarem épo-
cas de vento e chuva 
– correspondendo pre-
cisamente à estação do 
ano que no século XVI 
se dizia ‘dos ventos’ e 
como tal, também época 
fresca.” (Francisco Ten-
reiro, 1961: 36)
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Fig. 12
Ilha de São Tomé. [Ar-
quivo  Histórico de São 
Tomé  e Príncipe]
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Existem duas versões, importantes, sobre quem seriam os primeiros habitantes do 
arquipélago são-tomense. Segundo a tese oficial, as ilhas de São Tomé e Príncipe 
seriam inabitadas até serem descobertas pelos portugueses, João de Santarém e 
Pêro Escobar.11 Também Augusto Nascimento (2008:17) e José Manuel Fernandes 
e Maria de Lurdes Janeiro (2013?: 8), referem-se a esses portugueses como os des-
cobridores das ilhas de São Tomé e Príncipe, no âmbito da expansão portuguesa e 
a serviço de Fernão Gomes (detentor do monopólio dos descobrimentos da costa 
africana até ao sul do cabo das palmas). Primeiro seria descoberta a ilha de São 
Tomé, no dia tradicionalmente dedicado ao apóstolo São Tomé (a 21 de Dezembro 
de 1470), e um ano depois, a ilha do Príncipe (a 17 de Janeiro de 1471). Contudo, 
a tradição diz que os primeiros habitantes das ilhas seriam os Angolares12. Um 
povo que por, de alguma forma, ter alcançado a margem sul da Ilha de São Tomé, e 
adotado um comportamento nómada, teria dificultado e retardado o encontro com 
colonos portugueses, que descobririam a ilha vários anos depois, desembarcando e 
povoando apenas a margem nordeste da ilha, como se fossem os únicos ocupantes.

Após o descobrimento o povoamento do arquipélago foi extremamente moroso e 
penoso. A geografia única do país, bem como as suas condições climáticas pecu-
liares e a sua vegetação densa, dificultaram bastante a adaptação dos primeiros 
colonos e retardaram largamente a definição dos primeiros assentamentos. E apesar 
de em 1473 já se registar na ilha “a presença (...) de portugueses e de africanos es-
cravizados”, os primeiros povoamentos só seriam definidos catorze anos após a sua 
descoberta. (Augusto Nascimento, 2008: 17). Além da hostilidade da natureza ter-se 
revelado determinante no desenvolvimento do arquipélago, a dependência econó-
mica das ilhas em relação a coroa portuguesa, também ditaria a morosidade na de-
finição dos assentamentos. O povoamento inicial dependeu de sucessivas doações 
de (João de Paiva (1485), João Pereira (1491), e Álvaro de Caminha (1493)), para 
introdução de árvores de fruta, animais domésticos, gado e a própria população, que 
segundo Francisco Tenreiro, seria composta por degradados, filhos de judeus, e es-
cravos da costa africana. (Tenreiro 1961: 64). Essas doações só terminariam depois 
do arquipélago começar a produção e exportação do açúcar, e transformar-se em 
entreposto escravo, por volta de 1500. Também  a constante instabilidade política e 
o profundo fracasso da produção de açucar, na altura, maior fonte renda económica 
das ilhas, contribuiriam para a morosidade na fixação dos primeiros assentamentos.

11
Esta Tese baseia-se no 
Manuscrito de Valentim 
Fernandes, entre 1506 e 
1510; no relato da Nave-
gação de Lisboa a Ilha 
se São Tomé pelo piloto 
anónimo, meio século 
depois; e por Francis-
co Tenreiro, 1961: 60; 
Augusto Nascimento, 
2008:27. 

12
Existem várias hipóte-
sesobre quem seriam 
os Angolares: “A mais 
antiga e a mais divul-
gada diz que os Ango-
lares são descendentes 
dos sobreviventes de 
um navio de escravos 
vindo de Angola, nau-
fragado na costa sul 
da ilha em meados do 
século XVI. A segunda 
hipótese afirma que os 
Angolares já estavam 
presentes quando os 
portugueses chegaram, 
pois são descendentes 
de um povo Bantu com 
grandes habilidades 
marítimas que vieram 
a São Tomé com as suas 
próprias canoas. Se-
gundo a Terceira hipó-
tese, os Angolares nem 
são descendentes de 
náufragos, nem se trata 
de população autóctone 
da ilha; antes devem ser 
descendentes de Cimar-
rones, escravos fugidos 
das primeiras planta-
ções de cana-de-açúcar 
a partir do século XVI.”
Gerhard Seibert (1998)
[“A Questão da Origem 
dos Angolares de São 
Tomé”. CNWS, Univer-
sidade de Leiden. Brief 
Papers nº5/98, CEsA, 
Lisboa. in https://pas-
cal.iseg.utl.pt /~cesa/
f iles/Brief_98_5.PDF 
acedido a 10/03/2018 ]
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Fig. 14
Craterísticas de matiz 
portuguesa na cidade 
de São Tomé. [Ana 
Silva Fernandes, 2015: 
258] 

Fig. 15
Ilustração do abandono 
de São Tomé e Príncipe 
depois do fracasso eco-
nómico dos Engenhos 
produtores de açucar. 
[Ana Silva Fernandes, 
2015: 262]

Fig. 13
Localização da Praia-
Nazaré e Baia de Ana 
Chaves [Ana Silva Fer-
nandes, 2015: 254] 
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13
Os documentos mais 
relevantes para a contru-
ção dessa percepção são 
os relatos do  piloto anó-
nimo dos quais Francis-
co Tenreiro constrói a 
sua suposição. (Piloto 
Anónimo, séc. XVI); 
(Francisco Tenreiro, 
1961:65)

14 
De acordo com alguns 
autores (Augusto Nas-
cimento, 2008: 61; Ana 
Silva Fernandes 2015: 
362), a capital São tomé 
teria sido transferida em 
1753 para Santo Antó-
nio na ilha do Príncipe, 
para fugir a precariedade  
agravada pelas ivasões 
e ocupação holandeses 
de 1626 à 1648, e  mais 
tarde, pelos alssatos dos 
franceses em 1709. A 
capital só regressaria em 
1852 à ilha, e a cidade 
de São Tomé. Também 
em inícios de Nove-
centos pondera-se-ia a 
mudança da cidade para 
a Vila de Trindade devi-
do a precariedade que a 
perseguia. 

Alguns autores acreditam que o primeiro assentamento, e atual cidade de São Tomé, 
resultou do deslocamento de um aglomerado inicial da Baia de Praia de Nazaré para 
Baía de Ana Chaves.13 Segundo Ana Silva Fernandes, arquiteta doutora pela FAUP: 
“A dificuldade de expansão do assentamento inicial, devido às características to-
pográficas do local escolhido, terá levado à escolha de uma segunda localização,  
a Baia de Ana Chaves, que além de semelhante a primeira, estaria implantada próxi-
ma a ela, na costa nordeste e junto a foz do rio Água Grande, um dos maiores e mais 
importantes rios do arquipélago. Esta nova implantação assumiria diversas vanta-
gens como: uma maior extensão de terras férteis para a cultura pela escolha da 
área menos acidentada da ilha, a facilidade de penetração para o interior, o acesso 
a água doce para abastecimento da população e ainda uma enseada adequada 
para porto de comércio, com condições topográficas que permitiam a instalação 
de pontos defensivos. No entanto, este local contrapunha também a desvantagem 
de constituir uma área pantanosa e portanto insalubre, desafio que se iria estender 
longamente até ao início do século XX” (Ana Silva Fernandes, 2015: 255). [Fig.13]

Também a insalubridade constitui-se, desde as fundações Proto Quinhentistas, um 
dos maiores desafios da área urbana de São Tomé. De acordo com José Manuel Fer-
nandes e Maria de Lurdes Janeiro, essas fundações “do ponto de vista urbanístico 
seguiram e mantiveram ao longo dos séculos XVI e XVIII um padrão tradicional, 
dentro do modelo da cidade de origem portuguesa da fase medievo-renascentis-
ta”. (José Manuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro, 2013: 21). Nesse sentido, 
seria implantada no litoral, seguindo a curvatura linear da baia de Ana Chaves, e 
com eixos estruturantes paralelos ao mar. Enquanto a ocupação principal foi sendo 
construída a nordeste à volta da Baia de Ana Chaves, a expansão urbana foi-se resu-
mindo a ruas complementares a poente, perpendiculares no sentido norte-sul crian-
do a “inevitável e estruturante ‘Rua direita’, caraterística das cidades de matriz 
portuguesa” [Fig.14]14. (José Manuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro, 2013: 
23). Esta malha urbana perduraria até ao século XX, mantendo-se a localização dos 
principais equipamentos públicos, até porque, de acordo com Tenreiro, as sucessi-
vas crises políticas, sociais, económicas, e sobretudo a decadência na produção do 
açúcar, ditariam a imigração da maior parte da população para o Brasil (colonos e 
trabalhadores) deixando o país numa espécie de “pousio” por cerca de 200 anos 
[Fig.15], que só terminaria com a independência do Brasil e com o repovoamento 
das ilhas para exploração de novas culturas rentáveis.
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Fig. 16
Disseminação de assen-
tamentos no arquipéla-
go depois da introdução 
das culturas de café e 
cacau e exploração de 
Roças [Ana Silva Fer-
nandes, 2015: 262]

Fig. 17
Crescimento da área 
urbana de São Tomé e 
Principe resultante da 
prosperidade económi-
ca do ciclo do cacau 
[Ana Silva Fernandes, 
2015: 268]

Fig. 18
Área urbana atual [Ana 
Silva Fernandes, 2015: 
270]
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De facto, a introdução, no arquipélago, de novas culturas de rendimento (café e ca 
cau) foi determinante na disseminação de assentamentos em São Tomé e Príncipe 
[Fig. 16], não apenas pela expansão da área urbana da cidade de São Tomé, mas 
sobretudo com a introdução de um novo tipo de assentamento agrícola industrial 
denominado Roça. A antiga cidade de São Tomé, assente nos engenhos de açúcar e 
nas atividades portuárias de tráfico negreiro, deixaria de partilhar o território com  
as ruínas dos antigos engenhos de açúcar e passaria a dividir a superfície com várias 
roças e vilas pontuadas por igrejas [Fig. 17]. Esses assentamentos importantes, ape-
sar de localmente terem a denominação de cidade, nunca assumiriam um carácter 
urbano.

De acordo com José Manuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro, seriam as vilas 
de: Santo Amaro implantada à poente da cidade de São Tomé; Santana implantada 
à sul da cidade em uma pequena Baía, pontoada por uma pequena igreja; Ribeira 
Afonso, espraiada e implantada à nascente da capital (São Tomé); Trindade, im-
plantada à sudoeste da cidade de São Tomé e pontuada com uma igreja; Madalena 
implantada no interior da ilha e pontuada por uma igreja; e São João dos Angolares, 
considerada a mais interessante vila, pela sua localização e pelo seu significado his-
tórico. Na ilha do Príncipe, ter-se-ia o povoado de Santo António (o único da ilha) 
fundado em 1502, que mais tarde passaria à núcleo urbano. Por sua vez, as roças 
ocupariam as estruturas dos antigos engenhos de açúcar, e mais tarde  proliferariam 
por todo o arquipélago apoiada na exploração das novas culturas rentáveis introdu-
zidas no arquipélago (o café e o cacau).

Com a introdução de culturas de café e cacau o país conhece alguma prosperidade 
económica e social, e apesar da instabilidade política constante, atinge o recorde 
mundial de exportação do cacau durante a primeira guerra mundial. Depois da Se-
gunda Guerra Mundial a cidade capital conhece grande alargamento da sua área 
urbana [Fig.18], e várias construções e melhoramento de equipamentos e habita-
ções que se tipificavam “num modelo dominante, apresentando dois pisos, com 
avarandados cobertos e corridos, apoiados em finos pilares de madeira ou ferro. 
(José Manuel Fernandes e Ana de Lurdes Janeiro, 2013: 45). Resumido, a capital 
caracterizava-se principalmente por uma arquitetura do século XX, “modernista 
e moderna”, e por edifícios habitacionais e comerciais de dois pisos com gave-
to, varandas, persianas e avarandados cobertos, numa “ordem espacial unificada” 
que caracteriza o centro histórico. Mas também é composta por monumentos dos 
séculos XVI, XVII e XVIII como igrejas, capelas e fortificações, que geram a mul-
tiplicidade de programas da capital e sua excepcionalidade em relação aos restantes 
assentamentos
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Fig. 19
Fotografia de uma rua 
da capital [Arquivo 
pessoal de Dário Paraí-
so, 2016]; Imagem de 
satélite  da área urbana 
de São Tomé, à escala 
X [Ana Silva Fernan-
des, 2015:294]

Fig. 22
Fotografia de um terrei-
ro de uma roça em São 
Tomé, [Arquivo pes-
soal de Dário Paraíso, 
2016]; Imagem de sa-
télite da área urbana de 
São Tomé, à escala X 
[Ana Silva Fernandes, 
2013: 294] com base no 
GoogleEarth2013]

Fig. 20
Fotografia de uma rua 
do luchan [ Arquivo 
pessoal de Dário Pa-
raíso, 2016]; Imagem 
de satélite  de uma 
área de luchan de São 
Tomé, à escala X [Ana 
Silva Fernandes, 2013: 
294] com base no Goo-
gleEarth2013

Fig. 21
Fotografia de uma rua 
da capital distrital da 
Ilha do Príncipe, Santo 
António, [Arquivo pes-
soal de Dário Paraíso, 
2016]; Imagem de saté-
lite  da área urbana de 
São Tomé, à escala X 
[Ana Silva Fernandes, 
2013: 294] com base no 
GoogleEarth2013
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15
Com base no censo 
de 2001, “cidade” 
seriam o centro de 
São Tomé e das 
capitais distritais; 
“bairro” seriam as 
zonas de expansão 
das áreas urbanas; 
“vila” seriam re-
uniões de aglome-
rados nucleares; 
“luchan” seriam 
povoações sem li-
mite nem núcleo 
definido; “roça” 
seriam os comple-
xos edificados das 
empresas agrícolas; 
e “aldeamento” se-
riam assentamentos 
anteriormente per-
tencentes a roças 
mas de função ha-
bitacional. 

do país, que apresentam um programa limitadíssimo e uma imagem de ocupa-
ção dispersa na paisagem, salvo algumas roças que, apesar de não possuirem 
uma organização programatica tão extensa como a capital, são responsáveis por 
imagens de aglomerado na paisagem, intencionalmente criadas. 

De de acordo com, o Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe, 
os assentamentos do país estão agrupados em seis categorias: cidade, bairro, 
vila, luchan, roça e aldeamento (aldeia).15 Contudo, Ana Silva Fernandes, ar-
quiteta doutorada pela FAUP, propõe uma redefinição desses assentamentos por 
perceber uma certa incompatibilidade entre suas escalas e hierarquias. Nesse 
sentido, propõe o agrupamento dos assentamentos locais em quatro categorias: 
urbana, luchan, capitais de distrito, e roça. 

Segundo a autora, tratando-se de São Tomé e Príncipe, a categoria “urbana” 
estaria “associada apenas à capital, e englobando não só o seu núcleo, mas 
também as áreas de expansão (designadas por “bairro” nas estatísticas), em 
que está claramente patente uma maior diversidade de dinâmicas, funções e 
edificações face às restantes povoações [Fig. 25]; “luchan”, correspondendo 
a manchas de ocupação humana ancoradas na rede viária, quer através de ex-
tensões lineares quer concentradas em pontos de cruzamento e/ou confluência, 
apresentando-se também como mecanismos de expansão da área urbana [Fig. 
25]; “capitais de distrito e vilas” juntando os aglomerados de menor dimensão 
geográfica e populacional, apresentam um pequeno núcleo de equipamentos 
e serviços mínimos [religioso (igreja), comercial (mercado), de saúde (centro 
ou posto) e ensino (escola]. sendo que os limites da povoação podem não ser 
completamente definidos [Fig. 25]; “roça” – assentamento decorrente dos con-
juntos edificados das empresas agrícolas onde, ainda que atualmente possam 
assumir outras funções e ter sido adaptadas, a área edificada permanece usual-
mente relativamente circunscrita [Fig. 25].” (Ana Silva Fernandes, 2015: 305).

É justamente no último assentamento descrito que decorre toda a proposta es-
tratégica da dissertação, onde se espera desenvolver um projeto comunitário de 
salvagarda patrimonial com base na habitacão e cultural e foco na sustentabili-
dade e nas oportunidades que um material construtivo alternativo pode oferecer 
a uma comunidade rural através da estruturação e participação.
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Fig. 23
Roça Sundy, na Ilha 
do Príncipe [Francis-
co Nogueira, 2015] 
[Disponível em: http://
www.asrocasdesaoto-
me.com/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 9 /
STP06-0919.jpg]
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UM  LEGADO  COLONIAL CHAMADO ROÇA
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Fig. 24
A Distribuição das Ro-
ças de São Tomé e Prín-
cipe aponta para: 25 em 
Lobata, 30 em Mé-Zó-
chi,  25 em Lobata, 22 
em Cantagalo, 17 em 
Lembá, 8 em Caué, 2 
em Água Grande (ca-
pital do país) e 19 em 
Pagué (na Ilha do Prín-
cipe). 
[Adaptacão da localiza-
ção das Roças, por mim 
em 2019, com base em 
Duarte Pape e Rodrigo 
Rebelo de Andrade, 
2013: 190,191] 

Fig. 25
Roça Ribeira Funda 
localizada na orla cos-
teira [Francisco No-
gueira, 2013: 53]; Roça 
São João dos Angolares 
embrenhada no interior 
remoto da ilha. [Fran-
cisco Nogueira, 2013: 
32]
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O que foi
 

De acordo com o maior inventário existente sobre as “Roças de São Tomé e Prín-
cipe”, existe em todo o território nacional cerca de 150 Roças distribuídas pelos 7 
distritos do arquipélago [Fig.24]. Mas para se perceber essa realidade nascida da era 
colonial e tão importante na sociedade são-tomense é necessário percebê-la no seu 
todo, o que foi, o que é e o que poderá vir a ser.

Segundo Francisco Tenreiro e Hugo Machado da Silva, o termo “roça” surge ori-
ginalmente para descrever a terra desbravada para futuras culturas. Este sistema foi 
‘universalmente’ empregue na Europa e mais tarde utilizado em várias colónias, 
inclusive em São Tomé e Príncipe e no Brasil, onde a expressão transpôs “o âmbito 
da técnica passando a significar o próprio campo de cultivo” (Hugo Machado da 
Silva, 2012, 142). 

Diferente dos engenhos que sempre foram grandes máquinas de produção intensiva 
de açúcar com grande poder económico e social ou das fazendas que foram grandes 
complexos aglomerados onde se explorava a produção de madeira e de gado, as 
roças resultaram de um processo evolutivo16.(Hugo Machado da Silva, 2012, 138). 

Inicialmente esta estrutura seria um pequeno estabelecimento agrícola, resultante 
do roçar do mato e dependente da produção de subsistência. Entretanto em meados 
do século XVI o fracasso económico dos dois estilos produtivos anteriores ditaria 
a emigração massiva dos colonos portugueses para o Brasil e 200 anos de pousio16 

nas explorações. Durante esse período, o mato envolveria os campos e a floresta 
abraçaria as estruturas, num laço profundo e secular, que só seria quebrado em me-
ados do século XIX com o regresso dos colonos e com o “roçar”17 de novos matos 
para introdução de novas culturas produtivas (café e cacau).

Com o surgimento dessas novas culturas, surge também um novo modelo de roça 
que herda da Fazenda o nome e do Engenho as infraestruturas e hierarquizações 
sociais18. Contudo, não se limitaria a antigos terrenos nem a velhas nomenclaturas. 
Suas plantações resistentes a altas altitudes e independentes de cursos de água per-
mitem que a nova estrutura se desligasse da orla costeira (como inicialmente se fez) 
[Fig.31] e abraçasse toda a paisagem até ao interior mais remonto da ilha crianado 
verdadeiras “micro-sociedades ao serviço da produção” ou roças como hoje as 
conhecemos [Fig.31]. (Hugo Machado da Silva, 2012:145)

18 
Nesse sentido o antigo 
terreiro central de mo-
enda do açúcar passa à 
centro administrativo e a 
restante estrutrura passa 
para sector produtivo.
(Hugo Machado da Sil-
va, 2012, 143). 

17
Termo usado para sig-
nificar o desbravar do 
mato.

16
Termo usado para 
significa descanso nas 
plantações .
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Fig. 26
Síntese da rede viária 
e a relação da capital  
(São Tomé com as ca-
pitais distritais e os res-
tantes assentamentos 
do país, que conscide 
com a distribuição das 
Roças. [Sítese de Ana 
Silva Fernades, 2015: 
300] com legendas da 
minha autoria, 2019

Distrito de Lembá

Distrito de Lobata

Distrito de Água Grande 
(Capital)

Distrito de Canta Galo

Distrito de Caué
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De acordo com José Manuel Fernandes, esta nova estratégia traçaria os focos po-
voadores e estruturaria toda a rede “proto urbana”19 que atualmente materializa a 
fixação à terra, correspondendo assim a maior revolução socio-económica do arqui-
pélago.  [Fig. 26]

Inicialmente, essa revolução organiza o território com base num programa habita-
cional-produtivo20 e permite a [re]humanização do arquipélago abandonado. Con-
tudo privações nas suas estruturas no começo de novecentos originariam a grande 
crise de produção do cacau, causada pela polémica inglesa do cacau escravo, por 
entenderem, os ingleses, que a produção do cacau de São Tomé e Príncipe utilizaria 
mão de obra escrava e por isso não deveria ser comercializada. 

Esses crise que conscide com a mudança de regime em Portugal (de Ditadura para 
Républica) resulta na mudança de trabalho escravo para trabalho serviçal e na evo-
lução da estrutura da roça que além do programa produtivo passa a contar com equi-
pamentos de apoio a vida social. Nesse sentido os colonos portugueses são forçados 
a regulamentarem as contratações dos trabalhadores e a investirem na melhoria da 
qualidade de vida dos habitantes, atráves da criação de programas complementa-
res como hospitais, enfermarias, escolas, creches, capelas, lojas, oficinas, museus, 
entre outros, que além de ajudarem a fixar os contratados introduziram à vida ru-
ral os“modos de habitar frequentemente associados a contemporaneidade” (Hugo 
Machado da Silva, 2012: 144; ). 

Mas apesasr dessas mudanças “para inglês ver”21 terem ajudado a vencer a es-
cassez de mão de obra do pós-guerra e permitido que o país alcançasse em 1920 a 
“liderança mundial de exportação de cacau”, o esgotamento consequente da ex-
ploração massiva do solo, bem como pragas fitossanitárias22 nas suas plantações, 
conduziriam a queda livre deste produto, e ao encerramento e abandono das roças. 
(Joana Bastos Malheiros e João Sousa Morais, 2013: 36). 

A independência do arquipélago em 1975, assim como as mudanças nas estratégias 
administrativas das mesmas, não lhes trariam grandes modificações, muito pelo 
contrário, agravariam, ainda mais, a ineficácia habitacional das suas estruturas, 
massacradas pela falta de investimento e pela voracidade da natureza. 

21
Expressão local para 
definir o conjunto de in-
vestimentos realizados 
nas roças, após a polé-
mica inglesa do cacau 
escravo, e que atual-
mente significa encenar.

19
Hugo Machado da 
Silva, 2013:144, re-
ferente a José Manuel 
Fernandes: 2005

22 relativamente ao 
estado de saúde das es-
pécies vegetais. in Di-
cionário infopédia da 
Língua Portuguesa [em 
linha]. Porto: Porto Edi-
tora, 2003-2019. [con-
sult. 2019-09-23  Dispo-
nível na Internet: https://
www.infopedia.pt/di-
cionarios/lingua-portu-
guesa/fitossanitário

20  A semelhança do 
que acontecia nos fami-
listérios de Godin, que 
seriam “microcidades” 
autossuficientes com a 
difeça de que os fami-
listérios eram usados  
por opção e as roças por 
obrigação, no que toca 
aos trabalhadores afri-
canos.
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2013 JONALi

Alerta_“São Tomé e Préncipe. Evi-
tar que a Memória das 
Roças de Apague” 6- 2013 VANESSA RATO

Alerta_“Temos 10 
Anos Para Salvar as 
Roças de São Tomé e 
Príncipe” 2-

2014 ABEL VEIGA 

Fatalidade_ “Mais Um 
Edifício de Grande Va-
lor Histórico e Arquitec-
tónico desmoronou” 2014 JOANA AMARAL CARDOSO

Fatalidade_“O Hospital 
da Maior Roça de São 
Tomé Tem Mais Uma 
Ferida Aberta” 

2014 REDE ANGOLA

Fatalidade_ “Roça 
Agostinho Neto Aban-
donada”

2014 ABEL VEIGA 
Fatalidade_ “Escom-
bros do Antigo Hospital 
Agostinho Neto foram 
Delapidados” 

2016 PEDRO MOTA CURTO 
Inércia_ “Nas ilhas 
das Roças Abando-
nadas” 

 2016  DUARTE  PAPE 

Comoção_“As Roças de São 
Tomé e Príncipe - Um Patrimó-
nio da Lusofonia”  2016 ISABEL SALDANHA

Comoção_“Qualquer Roça 
é Um Mantra de Energia 
Viva e Contagiante” 

2014 ANTÓNIO PEDRO FERREIRA 

Comoção_“Casas das Roças 
de São Tomé Disputam Con-
curso Público Internacional” 

2016 PAULO JORGE AGOSTINHO 

Comoção_“Património Colonial ao 
Abandono em São Tomé e 
Príncipe vai ter Fundo de 
Recuperação”

2017 SERVICOSTURISTICOSSTP.NET

Comoção_“Roça Agostinho 
Neto Passeios Turís-
ticos| Rota Café”

2017 SÓNIA ARAÚJO 

Comoção_“Roça Agos-
tinho Neto, danças do 
Mundo” 

2014 RAMUSEL GRAÇA

Alerta_“Património Históri-
co - Roças de São Tomé 
e Príncipe”

2016 FUNDO IMOBILIÁRIO

Comoção_“Património 
Colonial ao Abandono em 
São Tomé e Príncipe vai ter 
Fundo de Recuperação”

2017 RSTP

Comoção_“O Troço da Estrada 
Entre Roça Agostinho 
Neto e Caldeiras Estará 
Concluído em 8 Meses”

2016 STP.DIGITAL

Fatalidade_“Hospital Agostinho 
Neto na Roça Agostinho Neto 
Caindo aos pedaços” 

2011 ANA SILVA FERNANDES, MANUEL FERNANDES RUI PÓVOAS

Alerta_ “Património Luso-Afro-Tropical: o exemplo 
das Roças de São Tomé e Príncipe. Desafios para a sua 
conservação e reabilitação, e o seu potencial para o 
desenvolvimento” 

Fig. 27
Síntese de algumas 
notícias que ilustram o 
ciclo de ‘Alerta, Fatali-
dade, Comoção e Inér-
cia nas Roças. [Síntese 
da minha autoria, 2018] 
[Imagens referentes as 
respectivas notícias]

2011 EDLENA BARROS 

Alerta_“Roças Nacinalizadas de 
São Tomé Voltadas ao Abando-
no”
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O que é 

Como se sabe, o tempo atua sobre tudo e decreta o prazo de vida útil das coisas. 
Nesse sentido, o envelhecimento e a consequente deterioração das estruturas é um 
processo natural e inevitável. Contudo, quando se trata de São Tomé e Príncipe no 
geral e das roças em particular, esse processo é acelerado pelas condições climáti-
cas do trópico húmido e agravado pela “sagacidade na natureza que não perdoa 
as obras”23. 

De acordo com os investigadores, esses factos foram determinates no desapareci-
mento das primeiras Roças (integralmente construídas em madeira), e ainda hoje 
constituem um perigo no que toca a integridade dos edifícios. O levantamento de 
cerca de 60 roças realizados por Ana Silva Fernandes e Hugo Machado em 2011 
aponta que apesar de grande parte das estruturas já terem excedido o seu tempo de 
vida útil, a maioria dos edifícios nunca sofreu nenhum tipo de manutenção. 

Numa amostra de 159 estruturas habitacionais (incluindo casas principais, casas 
dos trabalhadores europeus e sanzalas) apenas 6,3% encontravam-se reabilitadas, 
sendo apenas 1,3% delas habitado em boas condições. Os restantes 93,7%  do edi-
ficado eram utilizados em más condições.

As estruturas de apoio (como hospitais, escolas/creches, cantina/loja, cozinha co-
munitária e instalações sanitárias) encontravam-se praticamente todas em más con-
dições de uso, correspondendo à 97% das construções. Nesse sector, apenas 3% das 
construções encontravam-se em boas condições de uso, sendo 2,7% delas reabili-
tadas.

O sector produtivo (que incluía secadores, armazéns, oficinas, cocheiras/currais/
para animais) contava com 95,6% das construções em más condições de uso e 4,4% 
em boas condições de uso, sendo 3,4% delas reabilitadas.

Se em 2011 estas estruturas apresentavam poucas condições de uso e avançados 
estados de degradação, nos dias que correm o panorama é semelhante e tende a pio-
rar. Apesar da recente comoção em realação ao património e suas potencialidades 
no desenvolvimento do arquipélago, a realidade das roças continua a ser marcada 
por um cenário de discriminação, rodeado por precariedade e um ciclo de alerta, 
fatalidade, comoção e inércia. [Fig. 27]

23
Frase de autor desco-
nhecido mas que retrata  
muito bem a realidade 
são-tomense.
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Fig. 28
Fotografia de uma 
bandeira de São Tomé  
[Arquivo pessoal de 
Dário Paraíso, 2016]; 
Fotografia de homem 
a olhar o mar [Arquivo 
pessoal de Dário Paraí-
so, 2016]
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O que poderá vir a ser

“O que resta do antigo império colonial português pode ser um dos eixos estrutu-
rantes do futuro deste pequeno país.” 

(Vanessa Rato: 2013 in Público). 

“A reabilitação de infra-estruturas pré-existentes pode constituir a alavanca para a 
sua reinvenção e reconversão, promovendo a transição de um ciclo colonial para um 
ciclo cultural, conservando o carácter evolutivo da roça no seu programa ou função 
através de projectos eco-turísticos ancorados na sua actividade agrícola”

 (Rodrigo Rebelo de Andrade cit Vanessa Rato: 2013 in Público)

Realmente, quando se fala de São Tomé e Príncipe e de estratégias que possam 
servir para o seu desenvolvimento, reconhece-se nas estruturas coloniais grande ca-
pacidade estruturadaora. Não só devido a sua noção de conjunto mas principalmen-
te pela sua localização estratégica em realção as principais redes viárias do país. 
Além disso, o facto das roças representarem o que de melhor existe na arquitectura 
nacional e constituirem o maior testemunho de um passado comum (glorioso e 
decadente) entre portugueses e são-tomenses faz delas um ótimo produto para a 
promoção turística que, segundo alguns autores, é uma das poucas áreas de viabili-
dade económica para pequenos estados insulares como o nosso. Essa forma original 
de organização espacial e socioeconómica que acolhe a maioria das comunidades 
rurais do país, constitui uma realidade única que vale a pena ser conservada e vi-
venciada não apenas devido a originalidade do seu edificado mas sobretudo pelos 
hábitos e vivências associadas à sua utilização. Escasseam-se, porém, estratégias 
de reabilitação que sejam económicamente viáveis e realmente sustentáveis. Talvez 
por isso o país seja caraterizado pela expressão local léve-léve que segundo Armin-
do Ceita Espírito Santo:

“surge como uma reação de profunda desilusão do povo de São Tomé e Príncipe em 
relação ao poder político do qual se sente como que traído porque, por um lado, as 
promessas feitas não só não foram cumpridas como, também, as suas práticas se as-
semelham mais com as de um estrangeiro ávido de riqueza e, por isso mais virado em 
sacar do que em contribuir para o processo de desenvolvimento do país”. [Fig. 28]

(Armindo Ceita Espírito Santo, 2008: 183).
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Fig.29
Esquisso do primeiro 
contacto que tive com 
a Roça Agostinho Neto 
[Imagem da minha 
autoria, 2017]



| 47

UMA ROÇA CHAMADA  AGOSTINHO NETO

UMA ROÇA CHAMADA  AGOSTINHO NETO



     48 | [RE]QUALIFICAÇÃO DA ARQUITECTURA COLONIAL COMO EXEMPLAR PARA A SALVAGUAR-
DA DO PATRIMÓNIO EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE _ 
O CASO DA ROÇA AGOSTINHO NETO

Fig.30
Roça Agostinho Neto.
[Francisco Nogueira,  
2015] [Disponível em: 
http://www.asrocasde-
saotome.com/rocas/rio-
-do-ouro/]

Fig.31
Vista sobre o Hospital a 
partir do centro da ave-
nida. [Francisco No-
gueira, 2015] [Dispo-
nível em: http://www.
as rocasdesao tome .
com/rocas/rio-do-ou-
ro/]; Vista sobre a roça 
a partir do  interior do 
Hospital. [Fotografia da 
minha autoria, 2017]
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Apresentação
 

A Empresa Agropecuária Doutor Agostinho Neto, mais conhecida como roça Agos-
tinho Neto, é considerada por muitos como sendo a roça mais emblemáticas de 
São Tomé e Príncipe [Fig.30]. Esta roça, composta por cinco hectares de edificado 
envolto por natureza viva e paisagem luxuriante, foi fundada no distrito de Lobata 
em 1865 por Gabriel Bustamante e batizada como Rio D’Ouro — nome do rio que 
a atravessava. 

Aí, além do manto verde e intenso que envolve as estruturas, como num grande 
abraço, existe a miragem azul do mar que banha as praias do norte e rasga (nos dias 
de sol) os olhares atentos de quem fita com curiosidade toda a envolvente, princi-
palmente a partir do antigo hospital Agostinho Neto (estrategicamente implantado 
na parte mais alta da avenida) [Fig. 31]. 
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Fig.33
Síntese de passagem 
pelas vila de Santo 
Amaro e Guadalupe, 
respectivamente.[ima-
gem da minha autoria , 
com base no GoogleE-
arth, 2019]

Fig.32
Síntese do trajeto da 
Capital até a Roça 
Agostinho Neto [ima-
gem da minha autoria , 
com base no GoogleE-
arth, 2019]

Fig.34
Aproximação a Agosti-
nho Neto, passando por  
Guadalupe [imagem 
da minha autoria , com 
base no GoogleEarth, 
2019]
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Como Chegar

Saindo do centro histórico da capital (à nordeste), com destino à roça Agostinho 
Neto (a norte), percorre-se cerca de 15km, numa viagem de aproximadamente 29 
minutos de carro, através da ENnº1[Fig.32]. Esse percurso, também partilhado pe-
las pessoas que frequentam as inúmeras praias do norte, passa por duas ‘grandes 
comunidades’ locais (considerando a escala do arquipélago) primeiro pela vila de 
Santo Amaro, e depois pela vila de Guadalupe – capital distrital de Lobata [Fig.33], 
onde abandona-se a ENnº1, virando-se na primeira a esquerda, em direção a um tro-
ço de terra batida (de cerca de 1km) animado nas duas margens por diversas árvores 
de fruta (principalmente bananeiras e fruteiras) e por algumas casas que de vez em 
quando aparecem delimitando as duas bordas do pequeno caminho [Fig. 34]. 
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Fig.35
Entrada principal da 
Roça Agostinho Neto 
[Alamy Stock Photo, 
2018] [Disponível em: 
ht tps: / /www.alamy.
com/entrance-to-ro-
a-agostinho-neto-so-
-tom-image220801392.
html]

Fig. 36
Entrada de serviço da 
Roça Agostinho Neto  
[Indiana Birra, 2016]
[Disponível em: ht-
tps: / /3.bp.blogspot.
com/-S4AnM13Q5bA/
W E M k A L R D 4 1 I /
A A A A A A A A A H I /
iBKTe81BMrEZXiv-
NOfBC5Z9f8kxHv-
Co2wCEw/
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Como entrar
 

O fim do pequeno caminho e o início de Agostinho Neto é marcado pela presença 
de um velho portão verde e amarelo que pontua a entrada. Isto porque no tempo 
em que o território era português e a coroa gananciosa convinha “causar boa im-
pressão à chegada, tendo em conta que as roças eram também pontos de visita e 
veraneio para ilustres personalidades oriundas de dentro e fora das ilhas.” (Pape 
Duarte e Rodrigo Rebelo de Andrade, 2013:96). Nesse sentido, mais do que con-
trolar a entrada e saída de pessoas e mercadorias esses elementos serviam para im-
pressionar os visitantes. E dependendo da maior ou menor vontade, dos donos, de 
fazê-lo, as entradas eram mais ou menos pontuadas com portões e intencionalmente 
desenhadas por percursos, “fazendo lembrar as quintas tradicionais portuguesas”. 
(Pape Duarte e Rodrigo Rebelo de Andrade, 2013:96). 

Ainda hoje, depois de séculos volvidos e funções invertidas (de agroindustrial para 
habitacional) esse tema continua a marcar fortemente o cenário das roças e a levan-
tar diversas curiosidades.

Em Agostinho Neto, a estrutura é rasgada por vários acessos informais (ligados às 
dependências e antigas plantações) e por duas entradas intencionalmente desenha-
das e pontuadas por portões.

A primeira entrada [Fig.35], considerada entrada principal, localiza-se a noroeste 
da R±oça e é antecedida por um portão que anunciava em letras grandes o nome 
Rio D’Ouro. Esta entrada, é caracterizada por um percurso direito, paralelo a artéria 
central, enquadrando os três edifícios mais importantes da roça (casa principal, mu-
seu, e hospital). Mas apesar de em tempos ter sido utilizada por visitantes ilustres e 
exibido toda a grandiosidade da roça, atualmente encontra-se maltratada e pratica-
mente abandonada.

A segunda entrada por sua vez [Fig.36], considerada entrada de serviço e ante-
riormente usada apenas para controlar a passagem de trabalhadores e mercadorias, 
ganhou importância e funciona atualmente como um dos principais acesso à roça. 
Nela os visitantes experimentam um percurso sinuososamente murado e curiosa-
mente controlado. Uma espécie de promenade architecturale24 que esconde toda a 
grandiosidade da roça e vai revelando pequenas informações dos espaços, manten-
do a privacidade do edificado e a curiosidade dos visitantes. 

24
Em tradução direta, sig-
nifica passeio arquitec-
tónico. E no conceito 
carrega a ideia do per-
curso que explora a ar-
quitetura. 
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Fig.37
Percurso murado na 
entrada da Roça Agos-
tinho Neto [Imagem da 
minha autoria, 2017]

Linhas de ferro da Roça 
Agostinho Neto [Ima-
gem da minha autoria, 
2017]

Fig. 38
Reta final do percur-
so murado onde pode 
se observar o Hospi-
tal Agostinho Neto ao 
longe, apesar de este 
não ser percepcionado 
a partir desse percurso. 
[Autor desconhecido]
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Ultrapassado o velho portão lateral verde e amarelo começa-se um percurso curvo 
ladeado a esquerda e a direita. A esquerda pela antiga zona de produção com ofici-
nas, carpintarias, secadores desgastados e armazéns degradados, e a direita por um 
grande terreno descampado (utilizado como campo de futebol, onde as crianças da 
comunidade brincam freneticamente).

O percurso prossegue murado a esquerda e a direita por cerca e contraforte e mar-
cado pelas antigas linhas de caminho de ferro (agora praticamente enterradas pela 
terra) [Fig. 37]. Depois segue ladeado (a direita) por um contraforte branco acom-
panhado de um tom negro de humidade que sustenta a artéria central e anuncia a en-
trada na Avenida, onde todos são, curiosamente, direcionados para o antigo hospital 
Agostinho Neto, imponentemente destacado na parte mais alta da Roça [Fig.38]. 

UMA ROÇA CHAMADA  AGOSTINHO NETO
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Fig. 40
Vista aérea sobre a 
Roça Agostinho Neto, 
a partir do museu e a 
olhar para o Antigo 
Hospital Agostinho 
Neto. [Alexis Huguet, 
2019]

Fig. 39
Vista aérea sobre a 
Roça Agostinho Neto, 
demostrando a impo-
nência da avenida e 
também o descampado  
usado como campo de 
futebol a direita. [Ale-
xis Huguet, 2019] 
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Programa e Tipologia 

De acordo com Pape Duarte, estamos perante uma roça-avenida25 e como tal, a 
roça desenvolve-se de maneira complexa ao longo de uma mesma artéria segundo 
princípios arquitetónicos de “ordem, disciplina e método” que definem desde a lo-
calização até os materias e sistemas construtivos dos edifícios [Fig.39]. Neste caso, 
a artéria é austeramente ladeada por edifícios em socalco e imponentmente rema-
tada nas duas extremidades pelo Museu e pelo hospital Agostinho Neto [Fig.40].

Em termos programáticos a roça é composta por: um programa habitacional for-
mado por bairros habitacionais de sanzalas (para os trabalhadores africanos), casas 
dos encarregados (trabalhadores europeus) e Casa principal (para os donos do em-
preendimento); um sector produtivo é composto por armazéns, secadores, tenreiro 
de secagem ao sol e elementos agroindustriais; e um programa complementar for-
mado por equipamntos de apoio a saúde (hospital, enfermaria, maternidade, posto 
de saúde e farmácia), apoio a educação (escola primária e creche), apoio a religião 
(igreja), apoio ao lazer (praça de touro, sala de convívio, salão de festas/museu, e 
jardim botânico) e apoio ao trabalho (escritórios, oficinas, e garagem que abrigava 
o mais avançado sistema ferroviário do país) [Fig.41].

Em termos compositivos a parte superior da avenida, pela proximidade ao hospital 
e distância aos secadores de cacau, é ladeada por Casa do Médico e por bairros de 
Sanzalas4 destinados à trabalhadores africanos. A zona central é ladeada pelos equi-
pamentos de prestação de serviços (creche, escola primária e os escritórios). A parte 
nobre da avenida (pela sua importância) é ladeada por habitações dos funcionários 
europeus (a esquerda) e pela luxuosa casa principal (a direita), estrategicamente im-
plantada em frente aos secadores de cacau (‘ouro negro da propriedade’) [Fig.hh]. 

Atualmente a Igreja de Nossa Senhora de Carmo, localizada a esquerda do hospital 
Agostinho Neto é responsável por toda a animação cultural da roça. Aí é realizada 
todos os anos uma festa em honra da padroeira local com celebrações que começam 
com a tradicional missa, seguida de uma procissão com início atrás da igreja, con-
tornando o hospital e percorrendo toda a avenida até a última casa dos funcionários 
europeus, onde é feita uma inversão de marcha em direção a trás da Igreja, onde re-
aliza-se distribuição de comida típica (dos anfitriões para os convidados, com foco 
nos mais carenciados), seguida de  apresentações de danças tradicionais e abertura 
de uma discoteca móvel no edifício do Museu.

Fig. 41
Implantação original da 
Roça Agostinho Neto. 
[Com base em Duarte 
Pape e Rodrigo Rebelo 
de Andrade, 2013: 127]
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25
De acordo com os auto-
res do maior inventário 
sobre a Roças de São 
Tomé e Príncipe, Duarte 
Pape e Rodrigo Rebe-
lo de Andrade, além da 
Roça-avenida que se 
desenvolve ao longo de 
um eixo central segundo 
princípios arquitetóni-
cos pré estabelecidos,  
existe a roça-terreiro 
que se desenvolve à 
volta de um único pátio 
com base no programa 
de produção e a roça-ci-
dade que consiste numa 
malha estruturante em 
constante crescimento 
sem nenhuma predeter-
minação. Existe ainda a 
roça atípica correspon-
dente a um subtipo de 
roças com caráter por-
tuário e vocação para 
armazenamento e esco-
amento de produto
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Considerado por muitos como sendo o item mais emblemático da Roça, o Hospital 
surge nos anos 20 com o fim da escravatura e o início do serviçalismo como forma 
de fixar os contratados e vencer a escassez de mão-de-obra do pós-guerra. 

Diferente da atualidade são-tomense onde só existem dois hospitais em funciona-
mento – o hospital doutor Aires de Menezes (na ilha de São Tomé) e o hospital do 
Príncipe (na ilha do Príncipe) – no passado, quando o território era português e a 
coroa gananciosa, o arquipélago era dominado por essas estruturas, que mais do 
prova da generalização da assistência médica representavam “o culminar da auto-
nomia e símbolo da modernidade da roça”. (Joana Bastos Malheiros e João Sousa 
Morais, 2013: 36). “Uma realidade muito distinta da realidade africana, e mesmo 
de Portugal continental, onde se estimava que apenas 15 por cento da população 
residente tinha acesso ao mesmo tipo de serviço de saúde” (Pape Duarte e Rodrigo 
Rebelo de Andrade, 2013: 76). 

Ainda que por vezes fossem apenas postos de saúde e pequenos serviços de as-
sistência médica, elas detinham grande importância a nível estrutural. No caso de 
Agostinho Neto, a localização centralizada em relação à outras roças e dependên-
cias, bem como a proximidade à rede viária, permitiram que o hospital assistisse 
grande parte da população num sistema de suporte comunitário que apoiava toda a 
vizinhança, fazendo ela parte da roça ou não. Além disso, a sua tipologia monumen-
tal (um corpo central com duas alas laterais, estrategicamente implantado fora do 
limite construído, em local altaneiro, virado para o mar, em respeito aos possíveis 
riscos de contágios entre a população doente e saudável) remata toda a composição 
e gera a imagem imponente da roça.

O hospital 

Fig. 42
Síntese da evolução da 
estrutura do Hospital 
ao lobgo do tempo [ba-
seado em: [IICT; IICT; 
IICT; IICT; IICT; Ale-
xis Huguet, 2019;  Ale-
xis Huguet, 2019]
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27
Na altura especializada 
para receber todas as 
mulheres são-tomenses 
e não só, em serviço de 
parto.”  (Abel Veiga in 
Telá Nón, 2014).

O Hospital | Uma estrutura emblemática

De acordo com os registros, inicialmente a estrutura seria integralmente construída 
em madeira, depois seria substituída por um sistema construtivo misto, e por alve-
naria de Betão, fruto dos avanços tecnológicos e prosperidade do ciclo do cacau, 
que além de tudo, permitiram que a estrutura atinge-se dois pisos e se sobrelevasse 
um metro do chão apoiada em arcos de alvenaria de pedra que pontuariam os seus 
100 metros de fachada ritmados por várias janelas verticais e um sistema de venti-
lação embutido em preservação as condições de higiene (humidade e mosquitos)26 

[Fig.42]. 

No primeiro piso funcionavam a recepção e duas enfermarias (masculina e femi-
nina) dedicadas aos africanos e no segundo piso, correspondente ao corpo central, 
funcionava a ala dos cidadãos europeus (patrões e trabalhadores). O programa era 
também complementado por uma maternidade, um centro de educação sanitária, 
uma capela mortuária e duas lavandarias (manual e mecânica) que funcionavam em 
estruturas anexas. Hoje, porém, encontram-se a decompor sob dejetos. 

Mas, apesar de parcialmente em ruína, a sua estrutura continua a enriquecer toda 
a composição e a marcar de forma significante a memória de “milhares de são-to-
menses” que nos anos 80 deram à luz e nasceram entre as suas paredes27. Até suas 
escadas são hoje objetos de representatividade e espelho da comunidade. Mais do 
que elementos de passagem, ou mecanismo que vence a altura e liga dois pisos, elas 
representam o espaço de encontro e reunião que sustentam a escassa vida social da 
população e anima as tardes, manhãs e noites das crianças que brincam, jovens que 
conversam, e adultos que refletem entre os seus patamares.

UMA ROÇA CHAMADA  AGOSTINHO NETO

26 

27 -“Mais um edifício de grande valor histórico e arquitectó-
nico desmoronou” (Abel Veiga in Telá Nón, 2014)
Informação disponível em http://www.telanon.info/socieda-
de/2014/02/10/15624/mais-um-edificio-de-grande-valor-histori-
co-e-arquitectonico-desmoronou/
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“Se o Apocalipse aconteceu, começou aqui: edificado oitocentista a decompor-se co-
berto de musgo, humidade e dejectos; depois, sobre os destroços, a vida dos mais de 
mil são-tomenses que habitam hoje a Rio do Ouro; velhos, adultos, jovens e crianças 
descendentes de antigos escravos e serviçais angolanos, moçambicanos e cabo-ver-
dianos, homens e mulheres que foram comprados e vendidos ou emigraram e que, 
durante o século XIX e princípio do século XX, quando São Tomé e Príncipe se tor-
nou no maior produtor mundial de cacau, habitam estes mesmos espaços, rodeados 
pelo mesmo pano de fundo de palmeiras e coqueiros.”

(Vanessa Rato, 2013)

Fig. 43
Figura sem cabeça re-
tratando a Roça sem  
a imponência do seu 
Hospital [Ilustração de 
Saul Steinberg, 1953] 
[Disponível em: http://
s au l s t e inbe rg foun -
dation.org/search-ar-
twork/page/3/]
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Fig. 46
Hospital Agostinho 
Neto depois do colapso 
da ala esquerda [ , ima-
gem da minha autoria]

Fig. 44
Hospital Agostinho 
Neto antes do colapso 
da ala esquerda [Hugo 
Machado da Silva, 
2011]

Levantamento fotográfico do antes e depois do desabaamento  

Fig. 45
Hospital Agostinho 
Neto depois do colapso 
da ala esquerda [Hugo 
Machado da Silva, 
2014]

Fig. 47
Hospital Agostinho 
Neto depois do colapso 
da ala esquerda [Hugo 
Machado da Silva, 
2014]
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                Levantamento fotográfico do o atual estado do equipamento  

Fig. 46
Traseiras do Hospital 
Agostinho Neto depois 
do colapso da ala es-
querda [Imagem da mi-
nha autoria, 2017]

Fig. 48
Traseiras do Hospital 
Agostinho Neto depois 
do colapso com estru-
turas anexas em ruína 
[Imagens da minha au-
toria, 2017]

Fig. 48
Sequências de alguns 
compartimentos atua-
lamente utilizados pe-
los habitantes no cor-
po central da estrutura 
hospitalar [imagens da 
minha autoria, 2017]

Fig. 49
Levantamento de al-
guns pavimentos e os 
diferntes estágios de 
ddegradação [Imagem 
da minha autoria, 2017]
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Fig. 50
Imagem para ilustrar 
a impotência da popu-
lação perante o aban-
dono das autoridades 
[Ilustração de Saul 
Steinberg] [Disponível 
em: http://www.onze-
cultura.com.br/wp-con-
tent/uploads/2011/10/
bebado.jpg]
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Ponto de situação

Apesar da roça ser um dos maiores testemunhos de um passado comum (glorioso e 
decadente) entre portugueses e são-tomenses, ela representa na atualidade um pro-
blema social, do ponto de vista patrimonial e habitacional. Essa forma de organiza-
ção espacial e socioeconómica, de dimensão extraordinária e singular imponência 
arquitetónica, traduz o que de melhor existe na arquitetura nacional, mas também 
testemunha a negligência das autoridades perante o património e a população. É 
como se fosse uma verdadeira ‘terra do nunca’28 onde, sem que a maior parte desse 
por conta: o tempo parou. Em termos arquitetónicos, a roça ‘ficou’ na era colonial 
exibindo os mesmos cenários e as mesmas infraestruturas, agora mais insatisfató-
rias.

As pessoas, por sua vez, tornaram-se ‘meninos perdidos’, alienados e impotentes 
perante o abandono das autoridades. E o único ‘pó mágico’ que conhecem tem sido 
o castanho avermelhado, forte e generosamente ofertado pela natureza, ora nos ex-
tensos caminhos de terra batida, ora nas escassas vias ‘asfaltadas’ por baixo do pó 
(delatoras da carência de manutenção e da ausência de investimentos). Isso quando 
o ‘pó mágico’ não é de cinza vivo (da fumaça que acompanha o ruir de um edifício 
em plena madrugada, sobre a cabeça dos seus ‘inquilinos’) como aconteceu no an-
tigo hospital Agostinho Neto, na altura ocupado por cerca de 40 pessoas. 
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28 
Alusiva a ilha do Peter 
Pan onde ninguém cres-
cia.
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Fig. 51
Figura que representa 
as várias dúvidas que 
se levantam depois de 
um pequeno levanta-
mento de perto sobre 
o real estado do Hospi-
tal. [Ilustração de Saul 
Steinberg, ]
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“Quando a parte esquerda caiu, eu estava lá dentro com a minha mulher grávida de 
oito meses, do nosso primeiro filho. Era de noite, quase de madrugada, mas eu saí. Já 
não há segurança no Hospital, e continuar a viver nele é correr um risco desnecessá-
rio. Agora já tenho dois filhos, um casal, e espero que isso seja reabilitado um dia”

(Waldir, 2016)´

 
De acordo com o relato do Waldir, morador de 26 anos que, como muitos, viu-se 
obrigado a ocupar a estrutura do Hospital depois de (com a chegada do filho) dei-
xar de haver espaço para ele nas minúsculas celas que partilhava com a família na 
sanzala: de certa forma, aquele ‘pó foi mágico’ e a sua magia fez ‘voar’ da cama 
dezenas de ‘meninos’ perdidos tornando o céu seu único teto. Contudo, muitos 
habitantes continuam a ocupar essas estruturas, motivados pelo abandono das auto-
ridades e na ânsia de um ‘teto que não o céu’.

Conta-se que depois da derrocada os escombros foram rapidamente explorados e 
aproveitados como material construtivo. Ainda hoje, a estrutura é fonte de previsão 
material e alvo de delapidação patrimonial. Segundo os moradores, jovens de co-
munidades vizinhas chegam de madrugada e arrancam da estrutura vigas e soalhos, 
que depois são comercializados e usados  na construção de novas habitações. (Abel 
Veiga, 2014 in Téla Nón).

Além disso, várias crianças também recorrem a essa estrutura para realização de 
brincadeiras tradicionais como o stop, o agarra e caça, o 35 vitórias, e até mesmo 
uma espécie de futebol salão, protagonizado principalmente nos dias de chuva 

Todos esses aspectos, sobretudo o facto do hospital ter sido ocupado por cerca de 40 
famílias e, ainda hoje parcilmente em ruína, servir de abrigo para meia dúzia delas, 
tornaram pertinente a escolha da estrutura como objecto de estudo e interessante 
qualquer estrátégia que possa servir para a sua reabilitação. [Fig. 51]
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Fig. 52
Imagem utilizada para 
expressar um proces-
so  estrágico e os seus 
diferentes planos e afi-
nações. [Ilustração de 
Saul Steinberg, 1963] 
[Disponível em: http://
saulsteinbergfounda-
tion.org/wp-content/
uploads/2016/07/179.-
-TNY-11.30.63-lgr..
png]
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Fig. 53
Imagem que ilus-
tra o ciclo de inécia. 
[Ilustração de Saul 
Steinberg,1973] [Dis-
ponível em: http://
saulsteinbergfounda-
tion.org/wp-content/
uploads/2016/06/370.-
- T N Y - 6 . 2 . 7 3 - S -
SF-2288.png]

Fig. 54
Imagem que ilustra   o 
conflito entre a razão e 
a emoção [adaptação 
com base em Autor 
desconhecido] [Dis-
ponível em: https://
opsicologoonline.com.
br/razao-e-emocao-e-
quilibrio-e-harmonia-
-que-resultam-em-feli-
cidade/]
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Ponto de partida
 

É importante deixar claro que a ideia de reabilitar o Hospital Agostinho neto não 
foi em nenhum momento uma ideia aleatória. Na verdade, mais do que um projeto 
de fim do curso, ela representa uma vontade de combater o ‘reclamismo contempo-
râneo’ e contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação são-tomense. Verdade seja dita, mais do que vontade, persegue-me há anos, 
uma necessidade de usar a disciplina da arquitectura como acelerador social que 
contrarie o marasmo em que se encontra a sociedade são-tomense [Fig. 53].  

A escolha da roça, foi só uma consequência deste processo conflituoso entre a von-
tade de fazer e a necessidade de acertar [Fig. 54], e engrenar no dinamismo social, 
através da prática de uma função social do arquitecto com impacto positivo nas 
comunidades mais carentes. 

Confesso que inicialmente, a ideia do projeto de dissertação era a realização de uma 
residência em São Tomé e Príncipe para o meu irmão Emery (residente em Inglater-
ra). Isso porque na altura que comecei a pensar no tema da tese foi-me solicitado, 
por parte dele a construção de uma habitação unifamiliar para cinco pessoas. 

Na tentativa de juntar o ‘util ao agradável’ aceitei a sua proposta e considerei usá-la 
na elaboração da tese. Contudo, essa  ideia foi rapidamente posta de lado devido a 
ânsia que sentia em produzir algum conteúdo que contribuísse de facto para a arqui-
tetura nacional e acrescentasse algo real à vida social. 

Nesse sentido, a leitura do artigo “Temos 10 anos para salvar as roças de São Tomé 
e Príncipe” dos arquitetos portugueses (Pape Duarte e Rodrigo Rebelo de Andrade, 
2013) foi fundamental. Depois dessa leitura, cresceu em mim o senso de urgência e 
a necessidade de desenhar uma estratégia que ajudasse a contrariar a inércia atual e 
o desfecho trágico que já se espera para a maioria das roças.

Assim sendo, surgiu-me a ideia de trabalhar sobre Agostinho Neto que apesar de 
representar o que de melhor existe na arquitetura nacional encontra-se apropriado 
de forma informal e num cenário de precariedade. 
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Fig. 55
Esquema de intenção 
de intervenção. [Ima-
gem da minha autoria,  
2017]

Fig. 56
Imagem de distribuição 
das intenções [imagem 
da minha autoria, 2017]

Fig. 57
Desenho de intenção e 
contrução de ambiente 
[ imagem da minha au-
toria, 2017]

A

B

C
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O primeiro impulso

Após a escolha do Hospital como objeto de estudo, o meu primeiro impulso foi 
esboçar um desenho com claras intenções de (numa futura intervenção) distinguir 
a estrutura atual do que seria a estrutura reabilitada [Fig. 55]. Assim sendo, ao con-
trário da antiga estrutura que se sobreleva um metro do chão, apoiada em arcos de 
pedra ritmados por longas janelas verticais nos seus 100 metros de fachada, propus 
para a ala esquerda do hospital uma estrutura em Betão (independentemente de não 
haver nenhum programa que a fundamentasse). A nova estrutura (A) teria pouca ou 
quase nenhuma abertura no alçado principal, mas seria rasgada por um grande vão 
que daria acesso a um pátio interior e transparência à zona de lazer (B). Esta zona 
seria bem delimitada e rematada na diagonal por uma segunda estrutura em Betão 
(C) [Fig. 56].  

Mas apesar do entusiasmo inicial que a futura composição me proporcionava, in-
quietava-me profundamente a ausência de um programa que a fundamentasse e 
desse sentido aos seus traços [Fig. 57]. E por mais que o hospital oferecesse um 
‘contentor em potência’ para receber um programa habitacional que alojasse as 40 
famílias que anteriormente o ocupavam, perseguia-me a ideia de criação de um 
programa cultural que servisse de acelerador social e animador da comunidade. 
Porque apesar da roça possuir algum potencial turístico e receber diariamente vá-
rios forasteiros (nacionais e estrangeiros) o seu programa resume-se praticamente a 
pequenas visitas a ‘carcaça do hospital’ e à longas sessões de ‘selfies de caridade’ – 
que registram minunciosamente todo e qualquer gesto de solidariedade e expõe-nos 
de forma triunfante nas redes sociais (principalmente quando se trata de oferta de 
materiais escolares às crianças carentes da comunidade). 

Longe de querer menosprezar qualquer prática de humanidade ou diminuir qualquer 
gesto de amor ao próximo presentes em ‘tais atos’, mas algumas exposições (exage-
radas e até deformadas) que circulam nas redes sociais acerca da vivência das roças 
são dignas da náusea e do profundo desprezo que nutro por elas. Essa prática além 
de expor a privacidade alheia, revela muitas vezes uma total falta de consideração 
dos forasteiros pelas pessoas que de bom grado oferecem a sua simpatia e intimi-
dade. E não me refiro somente aos ‘benfeitores’ estrangeiros, mas principalmente 
aos protetores são-tomenses (da dita ‘elite citadina’) que na maior das hipocrisias 
se mostram compadecidos pelo sofrimento ‘roceiro’, única e exclusivamente a fim 
de se promoverem (sobretudo nas épocas eleitorais).
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“A crítica pode ser muito interessante, mas é igualmente inválida na ausência 
de uma estratégia de atuação”

(Leandro Karnal, 2016)

Fig. 58
Imagem para ilustrar a  
ação que deve acompa-
nhar a crítica.  [Ilustra-
ção de Saul Steinberg, 
1954] [Disponível 
em: http://sauls-
teinbergfoundation.
org/wp-content/uplo-
ads/2016/04/18.-50s-T-
NY-7.10.54-ST@TNY-
-Jacket.jpg]
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O segundo impulso

De acordo com o pensamento do professor Karnal, eu posso continuar a condenar 
todo o tipo de ‘turismo’ que atualmente é praticado nas roças, mas a minha crítica 
continuará a valer de nada se não houver (também da minha parte) uma estratégia 
de atuação que atenue ou até reverta o facto em questão.

Assim sendo, o meu segundo impulso foi esboçar um programa estratégico que ofe-
recesse outras atrações aos visitantes do hospital e promovesse de alguma forma o 
empowerment comunitário29. Nesse sentido, a roça São João dos Angolares ocupou 
um papel preponderante e a até mesmo crucial. Diferente da maioria das roças que 
se encontram espalhadas pelo arquipélago num cenário de isolamento e discrimi-
nação social, esta roça atualmente transformada em restaurante e pousada oferece 
animação cultural e oportunidade de emprego à vários habitantes locais. 

Cativados pelo ambiente descontraído da roça e pelo cenário luxuriante que marca a 
sua paisagem, vários forasteiros são diariamente atraídos para a sua pousada, onde 
além da oportunidade de experimentar o que de melhor existe na culinária tradi-
cional os visitantes têm a oportunidade de explorar todo o processo de preparação 
das iguarias, desde o momento em que os ingredientes são colhidos do campo até 
ao momento em que são confeccionadas pelas mãos do conhecido chef de cozinha, 
João Carlos Silva. O também protagonista do antigo programa televisivo “na roça 
com os tachos”30 exibido na RTP acompanha os turistas em pequenas visitas à hor-
ta onde têm oportunidade de colher, plantar, ou interagir de alguma forma com os 
produtos locais.

Não que esta ‘espécie de turismo’ impeça a prática das ditas ‘selfies de caridade’, 
tão populares nas roças, mas a existência de um programa concreto com experiên-
cias exóticas e pessoal especializado oferece mais distrações aos visitantes e reduz 
a necessidade de expor de forma exagerada a população e suas vivências privadas. 

Apesar de estar longe do empowerment comunitário que se espera de um programa 
extensivo e estruturado, a transformação da casa principal da Roça São João dos 
Angolares em pousada constitui uma boa oportunidade de salvaguarda patrimonial 
e conserva a originalidade de um edifício único. 

30
Programa de culinária 
são-tomense que custu-
mava ser realizado em 
várias Roças do país e 
exibido na televisão pú-
blica portuguesa.

29
Empoderamento da co-
munitdade para que ela 
tenha mais autonomia e 
possa tomar as suas pró-
prias decisões, rumo ao 
seu desenvolvimento.
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Fig. 59
Fotografia de mural a 
apelar para a conserva-
ção da Roça A gostinho 
Neto. [Imagm da minha 
autoria, 2017]

Fig. 60
Fotografia a publicitar a 
venda de cacau a entra-
da da Roça Agostinho  
Neto [Imagem da mi-
nha autoria, 2017]

Fig. 61
Publicidade do choco-
late da marca Corallo. 
[Maria Rebelo, ]
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Em virtude desses factos, reconheci em toda a comunidade alguns aspectos que 
seriam interessantes serem aproveitados para o desenho de um programa mais in-
formado, consciente e equilibrado respeitando a identidade da roça e as condições 
socioeconómicas do arquipélago como: o facto da roça receber diariamente vários 
forasteiros (de dentro e fora do país) que visitam e exploram o hospital apesar do 
seu avançado estado de degradação; a continuação da produção e comercialização 
de pequenas quantidades de cacau, por parte de alguns moradores, apesar de não se 
tratar mais de uma empresa agrícola; e o passado glorioso da roça considerada uma 
das maiores produtoras de cacau na ‘época dourada’ do cacau – quando São Tomé 
e Príncipe alcançou o título de maior produtor de cacau do mundo.

Estes aspectos tornaram pertinente a ideia de transformação do antigo Hospital 
Agostinho Neto em Museu do chocolate, porque além de constituir uma grande 
oportunidade de salvaguarda patrimonial o reconhecimento desse programa per-
mitiria a reabilitação da estrutura hospitalar e a exposição de toda a história do 
cacau são-tomense, desde a introdução das primeiras plantas até a fabricação dos 
últimos chocolates [Fig.59]. Este programa seria complementado, à semelhança do 
que acontece na roça São João, por visitas guiadas ao que resta das antigas planta-
ções, com direito à exploração de todo o processo de produção, desde que o cacau 
é colhido da árvore até ao momento em que é transformado em chocolate. Seguido 
de sessões de degustação com promoção de marcas de locais como a Corallo do 
empresário italiano Cláudio Corallo. [Fig.61]

Todos esses aspectos além de atraírem visitantes e animarem a escassa vida social 
da comunidade ofereceriam oportunidade de negócio não só para os seus habitantes 
[Fig.60] como também para pequenos produtores locais que poderiam usar os seus 
produtos como souvenir da roça e do arquipélago, já conhecido como “as ilhas do 
chocolate”.31

Contudo, em algumas sessoões como o meu queridíssimo e atencioso orientador, 
Professor Doutor Luís Viegas32, foi levantada uma questão muito pertinente que 
tem que ver com [re]alojamento das pessoas que ocupavam a estrutura hospitalar. 
Essa questão, que por momentos ficou esquecida, persegue a história da arquitetura, 
e põe em discussão a pertinência de um programa turístico/museológico numa roça 
como Agostinho Neto onde as pessoas enfrentam graves problemas habitacionais.

32
Professor Doutor, pela 
Faculdade de Arquite-
tura da Universidade do 
Porto.

31
Expressão utilizada para 
referir as Ilhas de São 
Tomé e Príncipe, sobre-
tudo nos saites e agên-
cias de viagens.
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Fig. 62
Fotografia da pousada 
da Roça São João []
Fotografia de habita-
ções da Roça São João 
[].

Fig. 63
Fotografia do Museu 
de Café da Roça Monte 
Café.
Fotografia de habita-
ções da Roça Monte 
Café[].
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O terceiro impulso

“[A casa] ‘não é importante pelo que é, mas pelo que faz pelos seus habitantes’”

(John F. Charlewood Turner, citado por Ana Silva Fernandes, 2015:414)

É de conhecimento geral a grande capacidade estruturadora das roças e as suas 
potencalidades na promoção turística, não só devido a sua noção de conjunto, mas 
sobretudo devido a sua localização estratégica em relação a principal rede viária 
do país. Além disso, a originalidade dos seus edificados bem como os hábitos e vi-
vências associadas à sua utilização constituem uma realidade única que vale a pena 
ser conservada e vivenciada. Contudo quando se fala de atuações reais e possíveis 
estratégias que possam servir para sua recuperação fala-se sobretudo de programas 
pontuais com exploração de museus e pousadas que pouco ou nada contribuem para 
o empoderamento da comunide.Veja-se o caso da roça São João, que penso ser o 
mais bem sucedido da atualidade [Fig. 62], ou então a mais recente transformação 
da roça Monte Café em ‘museu do café’ [Fig. 63]. Apesar de aspirarem alguma 
aceleração social através da promoção cultural dos seus edifícios, não fomentam 
nenhuma melhoria habitacional nem aumentam a autoestima da comunidade. O que 
me leva a concordar com Mamadou quando diz que:

“Não há dignidade sem teto”.
 (Mamadou Ba, 2019)

Esta frase proferida a propósito de polémicas acerca das ocupações ilegais e cons-
truções de guetos na periferia da capital portuguesa, reforça a ideia de que importa 
sim animar-se as estruturas coloniais e é perfeitamente compreensível dar-lhes vida 
transformando suas Casas Principais em Pousadas e seus Hospitais em Museus, 
mas de pouco serve se essas ações continuarem a atuar de maneira pontual sem 
gerar o empoderamento dos seus habitantes.

Longe de ser uma prova de rejeição em relação aos atuais programas culturais e os 
seus investimentos no sector turístico, mas a necessidade de [re]alojamento da co-
munidade é um questão essencial que merece ser valorizada e priorizada em quais-
quer aspirações que possa ter para as roças. Os esforços de revitalização social, e 
de animação cultural devem, sim, continuar, mas tal não deve significar o abandono 
da população nem o desprezo pela mais básica das necessidades humanas que é o 
direito a casa33.

33
De acordo com a  de-
claração dos Direitos 
Humanos proclama-
da pela Organização 
das Nações Unidas 
(ONU). 
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Fig. 64
Diagrama de usos, estado de conservação, e condições de utilização [síntese da minha autoria, 2019].
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Diagnóstico geral

Depois de reconhecida a insuficiência de um programa cultural na elaboração do 
projecto estratégico de Agostinho Neto houve a necessidade de se compreender 
o panorama habitacional da Roça para evitar a elaboração de programas pontuais 
que não se adquem as necessidades reais da comunidade nem respondam as urgên-
cias da maioria. Nesse sentido foi realizado um diagnóstico da situação geral de 
Agostinho Neto – com base nos critérios estabelecidos no “Inventário” de 1987 e 
reproduzidos por Ana Silva Fernandes, Manuel Fernandes de sá e Rui Fernandes 
Póvoas no Artigo “REGENERAÇÃO DAS ROÇAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE: 
herança e apropriação, desafios e potencial para o desenvlvimento”, no capítulo 
Ánálise em curso. Assim sendo os edifícios foram separados em três grupos: infra-
-estruturas habitacionais (casa de patrão, trabalhadores/sanzalas, técnicos); outros 
fins [que conjuga as infra-estruturas de apoio (hospital, creche, escola cozinhas, 
escritório, museu, igreja) e as infra-estruturas de produção (secadores, armazéns, 
oficinas); e devoluto.

De acordo com os moradores apenas a Igreja, o Museu e a antiga Casa Principal 
(atual casa de passagem e pousada) terão sofrido alguma manutenção nos últimos 
anos. O antigo Hospital também teria sofrido algumas manutenções mas só a nível 
de pinturas exteriores sem grande intervenção estrutural. Em termos de condições 
de usos, o diagnóstico das estruturas foi feito com base na Sanzala número 134 onde 
foi feito um levantamento e verificado péssimas condições de utilização, e tendo em 
conta a semelhança entre essas estruturas e as necessidades dos habitantes conside-
rou-se que todas elas ofereciam condições semelhantes de utilização. As restantes 
estruturas habitacionais estariam em boas condições de uso segundo a moradora 
Clara Veiga. As outras duas planta de usos seriam feitas com base nos relatos ouvi-
dos nas duas últimas visitas à roça (2017) 

Ainda que informal e necessariamente imcompleto35 o diagnóstico das estruturas 
vai de encontro a ideia que tem sido propagada sobre elevado grau de precariedade 
habitacional e degradação do edificado. E como eu tenho dito, em termos arquitetó-
nicos o tempo parou, a Roça ficou na era colonial exibindo os mesmos cenários e as 
mesmas infraestruturas agora mais degradadas e insuficientes [Fig.64]. 

35
Devido as circunstân-
cias em que foi elabo-
rado que foram apenas 
algumas conversas in-
formais com uma antiga 
moradora da Roça (Cla-
ra Veiga, 2018) portanto 
sem o rigor que se espe-
ra de um levantamento 
planeado e estruturado.

34. 
Correspondente a 1º 
Sanzala localizada a di-
reita da avenida no sen-
tido Hospital – Museu. 
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Fig. 65
Fotografia mostrar o 
pátio principal.da San-
zala número 1. [Ima-
gem da minha autoria, 
2017].

Fig. 66
Fotografia a mostrar 
o festival de tecidos e 
cores que caraterizam  
os pátios das Sanzalas. 
[Imagem da minha au-
toria, 2017].

Fig. 67
Sequência de fotos da 
entrada da galeria, o 
seu interior, até o pá-
tio secundário. [Ima-
gem da minha autoria, 
2017].
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O caso da Sanzala número 1

Apesar das Sanzalas terem sofrido algumas evoluções no passado, atualmente essa 
estrutura habitacional tem se mostrado extremamente insuficiente em termos fun-
cionais e tipologicos e promovido o fenómeno de apropriação informal. Vejamos 
a sanzala número 1 (correspondente a 1ª sanzaa localizada a direita da avenida 
no sentido Hospital – Museu). Diferente das restantes sanzalas, que funcionam ao 
longo de um piso retangular com cobertura de telha de marselha e quatro águas 
interrompidas, essa é interrompida por uma passagem coberta de cerca de 2m de 
largura e 8m de profundidade (uma espécie de galeria que acompanha o afasta-
mento da casa do médico à sala de convívio, no outro lado da rua) que a torna e 
singular. Além de fazer a comunicação entre os dois pátios da Sanzala, é aí onde 
os habitantes guardam utensílios, abrigam-se da chuva, ou sentam-se descansados, 
tão-somente a apreciar a vida que acontece entre os seus pátios 

O primeiro pátio localiza-se em frenta a avenida principal [Fig.65]. Este elemento 
anteriormente utilizado para a formatura dos trabalhadores, é, agora, usado como 
quintal comunitário onde são realizadas atividades domésticas, secagem de cacau, 
brincadeirs de crianças, entre outras da vida rural, atravessadas em diversas direções 
por vários estendais que animam a roça num festival de tecidos e cores [Fig.66]. 

O segundo pátio, por sua vez, situa-se na traseira da sanzala e é pontuado por um 
chafariz comunitário qua abastece os moradores [Fig.67]. Diferente do primeiro pá-
tio que, apesar de querer-se privado, apresenta um carácter semi-público, resultante 
da ambiguidade entre o seu limite público e domínio privado, este pátio apresenta 
um caráter privado rematado por casas de banho e balneários coletivos.

Em termos tipológicos a sanzala era formada por um piso rectangular composto 
por várias divisões que correspondem a residências familiares e individuais. Con-
tudo, nos dias que correm ela encontra-se sobrelotada e testemunhando os efei-
tos da apropriação informal. Este fenómeno caracterizado pela desinformação dos 
habitantes, constitui um instrumento privilegiado através do qual as comunidades 
roceiras socialmente discriminadas (descendentes de cabo-verdianos, angolanos, 
moçambicanos e guineenses) encontram oportunidade de responder as suas nec-
sidades habitacionais e privadas, através do que Ana Silva Fernandes chamou de 
mecanismos de apropriação por via de “ampliação, adição e delimitação”. (Ana 
Silva Fernandes, 2015:387) [Fig.68]

Fig. 67
Síntese dos mecanismos 
de apropriação na San-
zala número 1. [Imagem 
de Ana Silva Fernan-
des e Hugo Machado 
da Silva; modelação e 
renderização: Ana Silva 
Fernandes, 2015]
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Fig. 71
Imagem a mostrar o 
sistema de ventilação 
com iluminação zeni-
tal e meias paredes que 
permitem a comuni-
cação entre as células. 
[Imagem da minha au-
toria, 2017]

Fig. 69
Imagem a mostrar a  
ampliação a azul na 
foto em frente ao pátio 
secundário. [Imagem 
da minha autoria, 2017]

Fig. 70
Porta de entrada da 
Sanzala que faz a co-
municação com a es-
trutura ampliada. [Ima-
gem da minha autoria]; 
Corredor da sanzala 
que faz a comunicação 
entre as duas células 
(quartos) e a amplia-
ção. [Imagem da minha 
autoria ]

Fig. 72
Imagem de um dos 
quartos da célula co-
lonial. Onde apesar de 
ser de dia entra muito 
pouca luz (praticamen-
te nenhuma) [Imagem 
da minha autoria, 2017]
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Levantamento da casa Z – Um caso de “ampliação”

O levantamento da casa Z insere-se na Sanzala número 1, mais precisamente na ha-
bitação da dona Sofia68 (onde reside com os e seus dois filhos e dois sobrinhos). Tra-
ta-se de uma variação familiar composta por um corredor (de cerca de 1,8m) e duas 
divisões (correspondentes a dois quartos e um sala de cerca de 2,65m) [Fig.68]. 
A célula também é rasgada por duas janelas estreitas (com cerca de 0,65m) e uma 
porta minúscula (de cerca de 0,85m) que se ligam a nova estrutura e permitem a 
comunicação entre elas [Fig.69].

A ampliação acontece na parte traseira da sanzala a frente da porta de entrada 
[Fig.70]. O novo volume construído em madeira e pintado de azul e branco é com-
posto por por uma  única divisão (correspondentes a uma sala com varanda). Na 
verdade Nota-se por toda a roça uma certa metodologia no processo de ampliação 
dessas estruturas. Já nas ampliações do primeiro pátio virado para a avenida [Fig. 
67], as intervenções apresentavam todas uma linguagem muito semelhante. De uma 
forma consciente ou não, todas elas apresentam uma altura semelhante, varanda 
em todo o alçado e coberturas de uma água em chapas de zinco. Até nas cores os 
habitantes tiveram uma grande sensibilidade em usar todos um tom semelhante de 
azul com alguns apontamentos a branco nos remates das varandas e nas beiradas 
das coberturas 

Em termos construtivos a estrutura colonial é separada por meias paredes de alve-
naria através do qual é feita e iluminação natural e ventilação dos compartimen-
tos. Essa iluminação é possível graças ao sistema construtuivo da cobertura que  
funciona através de um sistema de tesoura que permite a ventilação transversal e 
iluminação zenital [Fig.71]. Etretanto a cobertura é executada em quatro águas in-
terrompidas com atenuação da inclinação nas beiradas para garantir a projecção da 
água das chuvas copiosas do arquipélago para longe do edificado. Na parte exterior, 
a estrutura é marcada por rodapés de cerca de 80 centimetros que rematam as finas 
paredes da Sanzala, que pela espessura podem ser de betão (embora não possa ga-
rantir dada a suprerficialidade do levamento que foi feito de maneira informal numa 
das visitas em 2017 (quando ainda não sabia qual seria a estratégia de intervenção.

Apesar da intenção de melhor servir os seus habitantes a amlpiação na casa Z difi-
culta a ventilação e iluminação natural dos quartos da estrutura colonial e comfirma 
a insatisfação das necessidades básicas habitacionais na roça [Fig.72].

68
Habitante da Roça que 
disponibilizou a sua 
casa para a realiação de 
um pequeno levanta-
mento em 2017.
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Fig.73
Imagem que simboliza 
a impotência das auto-
ridades que apesar de 
reconhecerem os pro-
blemas atuais, cami-
nham no sentido con-
trário a eles. [lustração 
de Saul Steinberg, 
1 9 5 3 ] [ D i s p o n í v e l 
em: http://sauls-
teinbergfoundation.
org/wp-content/uplo-
ads/2016/05/24.-50s-
-Passport-p.-41-left-T-
NY-12.26.53.jpg]
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Uma opinião das autoridades
 

De acordo com o antigo Director das Obras Públicas, a impossibilidade de recupe-
ração dessa roça preende-se com a falta de recursos do Estado e com a indisponibi-
lidade de investimentos privados. Durante uma série de entrevistas realizadas por 
mim69, relativamente ao futuro da roça o director afirma:

“Uma solução alternativa que encontrei para ali, é transformar aquilo numa Cidade 
Universitária. Levamos a proposta para Londres, que sugeria transformar aquilo 
em Universidade. Mas para fazer isso havia necessidade de se criar um bairro saté-
lite, onde se pudesse fazer a transferência dessas pessoas. Tinha de ser. Já há uma 
zona de expansão com essa finalidade. Aliás, nós estamos a criar em todas as roças 
coloniais zonas de expansão, porque as roças estão a crescer e já não está a haver 
espaço para abrigar as pessoas. Mas só que isso tinha de ser um projecto regional. 
Não podemos ver isso só do ponto de vista de São Tomé. Tinha que ser um projecto 
integrado em toda a região da África Central, que estivesse interessada. São Tomé 
e Príncipe podia entrar com o espaço e os outros países podiam se associar e criar 
um Centro Universitário que servisse toda a região de África Central. Aí sim era 
possível desenvolver um projecto na roça [Agostinho Neto]. São Tomé, por si só, não 
consegue. E também nenhum investidor virá para aqui meter-se num negócio desses. 
A não ser que fosse algo a nível regional. Aí sim podia surgir algum investimento, 
porque isso de deslocar as pessoas pode-se perfeitamente fazer.” (...) [Relativamente 
ao hospital] “a realidade de hoje, de facto se continuar, é passar uma burracha na 
história. (...) E se houver uma hipótese de reabilitação, também voltar ao que era é 
impossível. Tudo gira a volta do dinheiro. Anos e anos, nós deixamos a infraestru-
tura degradar-se e agora está muito difícil recuperá-la. Muito difícil mesmo. Talvez 
é melhor construir lá uma nova estrutura. Talvez isso seja mais barato do que rea-
bilitar aquilo, porque trata-se de arquitetura colonial que vai ser muito difícil nós 
conseguirmos recuperar”

(Nino Cardoso: 2017)

Nos dois comentários, a opinião do antigo director demonstra não só uma grande 
impotência quanto a gestão do território como também uma grande insensibilidade 
perante a questão do património. Apesar de reconhecer nessas estruturas a necessi-
dade de reabilitação e as potencialidades associadas a sua reabilitação ele considera 
“passar uma burracha na história” devido as condicionates sociais e a fragilidade 
socio-económica do Estado. [Fig.73]

69
No âmbito da disserta-
ção e com vista a uma 
melhor estratégia de in-
tervenção, 2017)
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Fig.74
Síntese da proposta de 
consepção e execusão 
do que seria a área de 
expansão urbana da 
cidade de São Tomé  
(Expu Gongá) [Ana 
Silva Fernandes, 2015: 
408]
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Uma apreciação crítica 

Quando se trata do futuro de São Tomé e Príncipe como sociedade organizada, nota-
-se nos autores (nacionais e internacionais) um enorme pessimismo, e na população 
em geral uma grande descrença. Quer a questão de valorização patrimonial, quer a 
criação e execução de “formas de funcionamento” da sociedade contemporânea no 
nosso país, ainda é encarrada com muita dificuldade (quase impossibilidade). Além 
disso, a falta de clareza nas estratégias de expansão da cidade e de organização do 
território têm resultado num grande abismo entre o que é feito e o que é necessário. 
O facto é que a limitação financeira e dependência económica do Estado, assim 
como às instabilidades constantes e a falta de astúcia governamental têm resultado 
em políticas territoriais incorretas e pouco estratégicas que inviabilizam o desen-
volvimento extensivo e sustentável do arquipélago, e contribuem para o que Ana 
Silva Fernandes chamou de “perpetuação do fenómeno de escassez e prevalência 
de precariedade habitacional”.( Ana Silva Fernandes, 2015: )

Quando existentes, as estratégias tendem a ignorar as necessidades das comuni-
dades rurais e suas carências infraestruturais em proveito do sector imobiliário e 
projeção turística. A proposta de uma Nova Cidade de São Tomé – com uma nova 
lógica urbana baseada na construção de ‘prédios’ e oferta de alojamentos que ul-
trapassariam a atual população urbana– na tentativa de igualar-nos a “outras para-
gens”70 – ilustra bem essa visão, ambiciosa mas pouco estratégica da autoridades 
tendo em conta a realidade da população e a escassa possibilidade da maioria. 

Mas apesar da proposta ter sido aprovada, a sua realização seria cancelada poucos 
anos depois, na sequência da mudança de governo, e consequentemente do orça-
mento e prioridades do Estado. Decisões como essa, geralmente fundamentadas em 
preferências partidárias, tipificam-se pelo arquipélago, impedindo a realização de 
projetos extensivos, e acelerando a degradação do assinalável património das roças.

Ainda que na minha opinião, a proposta da nova cidade tenha sido um tiro no escu-
ro – na medida em que se apoiava em princípios pouco sólidos (como a preferência 
pelo sector imobiliário em detrimento do social e comunitário) tendo em conta as 
urgências atuais – a desqualificação do projecto não se deveria justificar baseada 
no partidarismo como teria acontecido. Mas tratando-se de São e Príncipe onde a 
instabilidade remota à era colonial e a corrupção é normalizada, deturpações como 
essas acontecem, justificadas ora pelas prioridades governamentais (como saúde e 

70
Segundo as palavras 
do então Ministro das 
Obras Públicas Fernan-
do Maquengo in Téla 
Nón 2014
disponível em: https://
www.telanon.info/poli-
tica/2014/10/01/17560/
empresa-chinesa-guan-
gxi-constroi-a-nova-ci-
dade-de-sao-tome/ [ace-
dido a 24/11/2017]
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Fig.75
Imagem de uma área da 
urbanização do Kilam-
ba em Angola, onde se 
nota uma clara ‘plan-
tação de arquitectura’ 
[Autor desconhecido] 
[Disponível em: ht-
tps://www.idealista.pt/
news/imobiliario/inter-
nacional/2012/07/06/
9041-kilamba-a-cida-
de-fantasma-de-luanda]

Fig.76
Outra área do Kilamba 
em Angola, agora em 
tons de verde [Santa 
Martha, 2011] [Dis-
ponível em: https://
pt.wikipedia.org/wiki/
F iche i ro :Ki l amba_
Kiaxi_-_May_2011_
(1).jpg]
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educação), ora pela dependência económica crónica (alegadamente herdada da era 
colonial e por isso, bode expiatório ideal para os incumprimentos político-sociais e 
inércia já estrutural).

Mas como Estado Insular que somos e tendo na promoção turística uma das poucas 
áreas de viabilidades económicas, seria mais interessante focarmos na ideia que 
muitos autores71 têm defendido sobre a reabilitação das roças não só como produto 
turístico mas sobretudo como instrumento previlegiado através do qual as comuni-
dades menos previlegiadas encontrariam oportunidade de emprego, animação cul-
tural e vivência plena da casa, com identidade e oportunidade. Ao invés duma nova 
cidade sem referências culturais nem relações com a pré-existência, como as cons-
truíadas pelos chineses em países africanos e questionadas por Ana Silva Fernandes 
devido a escala desporpocional e preços inacessíveis. (Ana Silva Fernandes, 2015: 
409-410)72 [Fig.75 e Fig.76]

Contudo, nota-se por parte das autoridades locais, uma posição padrão – um tipo de 
‘arrogância bem-intencionada’ –, que exalta, cada vez mais, a criação dessas cida-
des com ‘prédios altos e espelhados’ em detrimento da reabilitação e conexão dos 
vários núcleos precários existentes pelo arquipélago.

Talvez essa preferência seja para nos afastar dos estereótipos de subdesenvolvi-
mento (associados a pequenas escalas de cidade) e aproximar-nos à esmagadora 
imagem das grandes potências mundiais. Mas essa tendência para ‘tocar na lua’, 
representa não só um risco quanto à escala do Homem (dominante no arquipélago) 
como também aos laços humanos e comunitários que nos são próprios.

O facto é que os estereótipos pesam muito na criação de identidade e na cons-
trução de valores na sociedade. No caso de São Tomé, eles são muito visíveis na 
associação da construção de ‘prédios’ ao desenvolvimento do país, em detrimento 
de infraestruturas e serviços básicos, como era de se esperar, assim como na asso-
ciação de hotéis e pousadas à promoção das roças ao invés da reabilitação das suas 
estruturas e valorização da sua população.

Na verdade a esteriotipação da Roça começa com o desconhecimento da maioria 
a cerca do seu real significados. Aproveitando a analogia da escritora nigeriana 
Chimamanda Ngozi, a propósito da esteriotipação73 posso afirmar que: se eu tam-
bém não conhecesse as roças e tudo que eu soubesse sobre elas viesse apenas das 

71
Entre os quais: Ana Sil-
va Fernandes, Duarte 
Pape, Rodrigo Rebelo 
de Andrade, Augusto 
Nascimento, Hugo Ma-
chado da Silva,  Manuel 
Fernandes de Sá, Rui 
Fernandes Póvoas, en-
tre outros.

72
Sber mais em Justin 
Zhuang (2014) “How 
Chinese Urbanism Is 
Transforming African 
Cities” [Disponível 
em: https://www.me-
tropolismag.com/cities/
how-chinese-urbanis-
m-is-transforming-afri-
can-cities/ [acedido em 
24/09/2019]

Louise Redvers (2012) 
“Built for people who 
never move in, they lea-
ve those who did with a 
worthless property they 
cannot sell.”
“Angola’s Chinese-built 
ghost town” [Disponí-
vel em: https://www.
bbc.com/news/world-a-
frica-18646243]

73
Em “The Danger of 
a Single Story” Chi-
mamanda Ngozi Adi-
chie TED Talks 2009. 
Disponível em https://
www.ted.com/ta lks /
chimamanda_adichie_
the_danger_of_a_sin-
gle_story?language=pt
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Fig.77
[Fotografia do arquivo 
pessoal de Dário paraí-
so, 20161]
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imagens populares que circulam na internet, também pensaria nelas apenas como 
pequenas aldeias com belos edifícios que prolongam a paisagem e pessoas abando-
nadas, que vivem na pobreza a espera de “serem salvas por um estrangeiro branco 
e gentil”. (Chimamanda Ngozi Adichie in TED Talks 2009). Se eu não conhecesse 
a batalha que é a vida de muitas dessas pessaos, também as viria exatamente como 
são vistas: com “elofensas”  – os famosos elogios que segundo Leandro Karnal74 
vêm acompanhados de ofensas – como o facto de serem simpáticas, apesar dos pés 
descalços75.

Mas como disse e muito bem a escritora “o problema com os estereótipos não é 
que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história 
tornar-se a única história”. (Chimamanda Ngozi Adichie in TED Talks 2009). É 
verdade que de uma forma ou de outra as roças acabem associadas colonização e 
à séculos de privação e precariedade. Mas nem tudo nelas é sobre prejuízos. Ape-
sar do “pé descalço” da comunidade e os desafios constantes que enfrenta como 
degradação acelerada e abandono, essas estruturas ainda são símbolo da nação e 
legado de uma geração, caracterizada por grande singularidade arquitetónica e vi-
vências únicas. Apesar dos pesares, o que as define ainda é a alegria e resiliência 
da população, que talvez por não precisar de bastante ou por só ter conhececido a 
escassez, sobrevive com muito pouco e preserva hábitos comunitários seculares 
como a interajuda.

Isso mostra que não devemos nos limitar as negatividades para expropriar e tornar 
maligna a sociedade, mas, antes, usá-las como fonte de superação, capacitação e 
humanização, porque todas as nossa limitações fazem-nos quem somos, e insistir 
somente no seu lado negativo é superficializar a nossa experiência, negligenciar a 
nossa diversidade existencial, e alimentar uma sociedade estereotipada. [ Fig.77]

Precisamente por sermos uma Nação guiada por ajudas internacionais e desgraça-
damente moldada pela negligência do Estado, é que transfigura-se fundamental, o 
envolvimento coletivo da sociedade civil, e urgente a necessidade de uma função 
social do arquiteto, não apenas no diagnóstico das situações de privação, mas so-
bretudo no desenho de estratégias de empowerment social com base no conceito de 
desenvolvimento comunitário que surge nos anos 60 buscando no envolvimento das 
comunidades, a identificação das suas necessidades, a valorização dos seus recursos 
e potencialidades.

74
Em 

75
Esse facto pode ser ob-
servado nas primeiras 
palavras de Ana Silva 
Fernandes a propósito 
da sua tese de Doutoura-
mento (“Entre remediar 
e solucionar. A estrutu-
ração e a participação 
como meios de gestão 
da escassez e ruptura 
do ciclo de pobreza. S. 
Tomé e Príncipe como 
laboratório.” 2015) 
quando refere: “Aos que 
lutam apaixonadamen-
te: à Mana, aos Pais e 
aos Avós, que sempre 
ensinaram pelo exem-
plo; aos amigos, inspi-
radores, inteiros; e aos 
São-Tomenses, pelo sor-
riso, mesmo com pé des-
calço na terra dura.”. 
Ainda que de uma for-
ma inconsciente e até 
empática, essa forma 
de se referir aos são-to-
menses apontando o “pé 
descalço sobre a terra 
dura” alimenta o fenó-
meno de esteriotipação 
sob as sociedades africa-
nas, porque ningém em 
plena consciência agra-
deceria a um europeu 
reforçando o fato de ele 
ter os pés calçados. As-
sim como, não é comum 
presenciar-se africanos 
tirando fotos de todas 
as crianças europeias 
durante as suas viagens 
a europa. 
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Fig.79
Jovem deitado no cor-
rimão das escadas de 
entrada para o Antigo 
Hospital Agostinho 
Neto. [Fotografia de 
Alexis Huguet, 2019] 
[Disponível em: ht-
tps://thumbs.web.sapo.
io/?pic=http://mb.web.
sapo.io/592a0f35cbe-
048d443549532fccb-
8443de61f88a.jpg&-
W=2100&H=1399&-
delay_optim=1&tv=2]
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Desafios e Potencialidades

De acorordo com a população, as principais condicionantes socio-económicas da 
comunidade passam sobretudo pela insuficiência de saneamento básico, deficiência 
no fornecimento de água potável e energia elétrica, prevalência de precariedade 
habitacional, natalidade precoce, altas taxas de desemprego e o isolomento e dis-
criminação em relação a capital do país, detentora da maioria dos equipamentos e 
oportunidades [Fig.79]. Apesar da roça integrar a“rota do cacau” e receber diaria-
mente vários visitantes (de dentro e fora do país), a falta de equipamentos de apoio 
e a ausência de atividades culturais empobrece as suas vivências e enfraquece o seu 
potencial turístico. Quando existentes, todas as atividades culturais (conferências, 
palestras, festivais, worksops, fashsion week, cimeiras, feiras e mais recentimente, 
os jogos da lusofonia) limitam-se às estruturas da capital, assentuando a desigual-
dade de oportunidade e a marginalização social dessa comunidade, que apesar de 
quer-se património nacional, perpetua ciclos de pobreza e repercussões espaciais 
que impendem o seu reconhecimento como património e a sua valorização como 
bem social. Também a voracidade da natureza que não perdoa as obras constitui 
um grande obstáculo quando se trata da manutenção desse legado português e são-
-tomese. As condições do tropico húmido com chuvas constantes, aliada a falta de 
manutenção (por parte das autoridades e população), aceleram o processo de de-
gradação das obras e põem em causa a relevância dessa estrutura como património.

Quanto as potencialidades de Agostinho Neto, passam sobretudo, pelo testemunho 
histórico de várias nações, pela mais valia urbanística e arquitetónica da estrutura, e 
pelos hábitos associados a sua utilização. Apesar da roça testemunhar a negligência 
das autoridades e a voracidade da natureza, ela representa um ‘contentor em potên-
cia’, no desenho de estratégias de salvaguarda patrimonial e valorização das pesso-
as que, a nível mundial enfrentam o problema da casa. Além disso a sua sobriedade 
e singularidade arquitetónica e localização estratégica em relação a rede viária e 
outras propriedades facilita a estruturação de futuros assentamentos e a construção 
de cidade. Também a racionalidade construtiva dos seus edifícios (principalmente 
o antigo Hospital) constitui uma grande oportunidade quando se trata de realização 
de progamas polivalentes que sirvam de acelerador social. Além de facilitar futuras 
adaptações, ele permite diversos usos inclusive o habitacional e o recriativo (como 
já tem acontecido).
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Fig. 80
[Ilustração de Saul 
Steinberg,1953] [Dis-
ponível em: http://
s au l s t e inbe rg foun -
dation.org/search-ar-
twork/page/3/]
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Reconhecimento de um programa

Ainda que não de uma maneira muito consciente, desde pequena questionei-me 
sobre de quem seria a responsabilidade de salvaguardar os edifícios degradados 
das roças e os habitantes das sanzalas precárias. E, desde de pequena ignorei as 
respostas que não me cabiam a mim responder. A verdade é que estes problemas já 
são muito antigos, quase já fazem parte da família são-tomense. E por esse moti-
vo, olhamos-lhe com outros olhos, sem que representem grande incômodo para a 
sociedade. Talvez por falta de sensibilidade, ou por excesso de estímulo. Falta de 
sensibilidade para o reconhecermos como problemas que são, e excesso de estímulo 
que banalizam a sua existência e tornam normal a convivência com eles. Na verda-
de, quase nada nos incomoda, e nesse sentido, talvez o nosso grande problema seja 
sermos felizes de mais. Se calhar, está na altura de sermos menos felizes e de nos 
sentirmos incomodados com os vários problemas que atingem a nossa sociesdade. 
Porque afinal, não estamos perante um grão apenas, mas perante um mar inteiro 
deles; que talvez por estar rodeado de praias imensas e sombreado por coqueiros 
frondosos, alimentem uma visão equivocada de um pseudo ‘paraíso’, plantado no 
equador e por isso, livre de contratempos. No fundo, a nossa passividade e impotên-
cia é reflexo do nosso desconhecimento acerca dos  nossos direitos, mas sobretudo 
da nossa capacidade de fazer a diferença numa sociedade onde falta quase tudo e é 
feito quase nada. Mas vários casos estratégicos pelo mundo têm provado que é pos-
sível combatermos o problema da casa, e apesar das limitação finaceiras, é possível 
dar-mos um salto quântico para a vivência plena da casa são-tomense com digni-
dade e sustentabilidade, desde que haja uma mudança de mentalidade que permita 
a discussão e execução de propostas estratégicas sustentáveis e extensivas que se 
adequem as circuntâncias atuais e as urgêntes das comunidades. 

Assim sendo, reconheço a necessidade de um programa habitacional, na Roça Agos-
tinho Neto, complementado por um programa socio-cultural sustentável e lanço o 
Projeto ‘Ké-plásco’– Mais do que casa para todos. Este projeto que a português seg-
nifica ‘Casa plática’ – Mais do que casa para todos, pretende articular os princípios 
de desenvolvimento comunitário aliado a uma estratégia sustentável e politicamente 
extensiva, com base na estruturação e participação e foco na habitação e cultura. 
Esse projeto possibilitaria o funcionamento de um Centro Urbano multidisciplinar 
na antiga estrutura hospitalar, bem como a realização de dois programas habitacio-
nais, um de [re]abilitação nas Sanzalas e outro de [re]alojamento na zona de expan-
são da Roça, contribuido assim para o empoderamento da comunidade. [Fig.80]
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Fig.81
Síntese dos casos es-
tratégicos (no primeiro 
plano o pensamento 
filosófico, no segundo 
plano a arte e a expe-
riência, e no terceiro 
planto a técnica e a 
ciência em ação. Es-
quema [Luís Viegas, 
2018]; Corbusier [in 
Télérama];  Rem Ko-
lhas [in DEPARTU-
RES]; Aravena [in Red 
Arquitectura]; Keré [in 
Kéré Architectur]; Os-
car mendez [in Proper-
tync]; Ana Silva Fer-
nandes [in Sigarra]

Francis Kéré

FK
Alejandro Aravena 

Le Corbusier Rem Koolhaas

Óscar Mendez

Ana Silva Fernandes
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Casos estratégicos

Em reflexões sobre o problema da casa, distancio-me constantemente de uma vi-
são como arquiteta e aproximo-me  frequentemete a uma abordagem como cidadã. 
Talvez porque antes de ser arquiteta eu seja emigrante, e antes de ser emigrante 
eu seja são-tomense, e o pior mesmo, é ser imigrante na própria terra e ver-se os 
problemas sempre adiados, quando não ignorados pelas autoridades. Assim sendo, 
distancio-me de uma abordagem profissional baseado apenas no carácter “artístico” 
da profissão e dependente “apenas da disponibilidade direta de recursos financei-
ros” e apoio a ideia que muitos arquitetos veêm a usar de uma visão consciente que, 
associada ao lado artístico da profissão, possa responder melhor aos problemas da 
sociedade sem gerar outros problemas. 

Nesse sentido, a realização da proposta estratégica vai de encontro ao pensamento 
filosófico de três arquitetos impotantes: o franco-suíço Le Corbusier, pela importân-
cia que dá a abstração e pensamento a volta das circunstâncias76, o holandês Rem 
Koolhaas, pela relevância que dá ao espírito inventivo e inovador77, e portuguesa 
Ana Silva Fernandes, pelos princípios de estruturação e participação que reconhe-
ce como essenciais para a gestão da escassez78. 

A proposta também vai de encontro a ‘exemplaridade’ de três casos de atuação na 
habitação considerados pertinentes: pela perspicácia na criação e administração do 
ambiente construído – Alejandro Aravena e o Conjunto Habitacional de Villa Ver-
de; pela ‘genialidade’ na escolha do material e do sistema construtivo utilizado – 
Óscar Mendez e o Conceitos Plásticos que permite a estruturação de uma estrtégia 
em rede com vários impactos positivos na sociedade; e pela importâcia da deplo-
macia na gestão de conflitos e negociação com autoridades e população, reforçando 
a importância do papel social do arquiteto que não passa apenas por sentar-se à 
frente de um computador, desenhar plantas, cortes e alçados, e dizer quanto custa. 
Mas, sobretudo, por entender as necessidades reais das pessoas e tentar resolvê-las 
da maneira mais ‘renhumana’79 possível; convencendo as autoridades que o direito 
à casa é essencial mesmo na ausência de dinheiro e a população que a utilização de 
materiais alternativos e disponíves não é sinónimo de desprezo, mas sinal que “a 
arquitectura pode ser inspiradora para que (...) [elas] moldem o seu próprio futu-
ro”. (Diébédo Francis Kéré in TED Talks, 2013) [Fig. 81]

76
Em “Cuando Las Cate-
drales Eran Blancas”, 
Buenos Aires: Poseei-
don, 1958

77
Em “Delirio de Nueva 
York”, Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2004

79
Palavra usada pra referir 
uma atitude que  apesar 
de rentável (barata) é 
humana. 

78
Em “Entre remediar e 
solucionar. A estrutu-
ração e a participação 
como meios de gestão 
da escassez e ruptura 
do ciclo de pobreza. S. 
Tomé e Príncipe como 
laboratório.” 2015
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Fig. 82
Síntese do projecto de 
Villa Verde com im-
plantação, módulos 
habitacionais, proposta 
no estado inacabado 
e proposta no estado 
acabando. [Imagem do 
ArchDaily]

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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80
Intitulado “Habitação 
Acessível. O legado do 
século XX. Aprender 
com o passado. Qual 
o futuro? Desafios e 
Oportunidades”. Dis-
ponível em: http://www.
construir.pt/2019/01/02/
congresso-internacio-
nal-debate-habitacao-a-
cessivel/

81
“Alejandro Aravena: 
um Pritzker para a ar-
quitectura social” 
Disponível em: 
https://www.publico.
pt/2016/01/13/cultu-
raipsilon/noticia/o-chi-
leno-alejandro-arave-
na-e-o-premio-pr i t -
zker-2016-1720085

Primeiro momento – O Caso Aravena

Quando se trata da materialização do que poderá vir a ser a proposta de expanção 
habitacional de Agostinho Neto, uma das figuras que mais me influenciaram foi o 
arquiteto chileno Alejandro Aravena e o seu projeto em Villa Verde [Fig.82]. Este 
arquiteto vencedor do prémio Pritzker de 2016 (a maior condecoração em arquitec-
tura) e que eu tive o prazer de conhecer em 2019 a propósito do encerramento do 
congresso sobre a Habitação acessível80 realizado pela Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto (FAUP), é conhecido pela perspicácia na criação e ad-
ministração do ambiente construído por conciliar o lado artístico da profissão com 
desafios da atualidade como a elevada procura habitacional e a escassez de recursos 
materias. Nesse sentid, ele esboça uma maneira de garantir as condições mínimas 
habitacionais com possibilidades de ampliações futuras.

Como ele mesmo disse, em entrevista ao jornal inglês The Guardian citada no jor-
nal Público81. 

“Se o dinheiro não chega para fazer uma casa de 80 m2, talvez chegue para fazer 
uma de 40 m2, e a nossa reformulação do problema foi considerar 40 m2 como me-
tade de uma casa boa, ficando o restante para ser feito mais tarde, pelos próprios 
habitantes, quando surgir o dinheiro.”

(Alejandro Aravena, cit. em Público, 2016)

[O arquiteto também refere que] “Um dos maiores erros que os arquitectos 
cometem é a tendência para lidarem com problemas que só interessam a ou-
tros arquitectos” [quando] “o maior desafio é lidar com questões importantes 
exteriores à arquitectura – pobreza, poluição, congestionamento, segregação 
– e aplicar-lhes os nossos conhecimentos específicos”.

                                                                  (Alejandro Aravena, cit. em Público, 2016)

Assim sendo, a casa surge como resposta aos problemas da sociedade através de 
um processo de participação entre o arquiteto e o habitante, como forma de vencer 
a escassez de recursos, mas também de preservar a continuidade das habitações e a 
melhoria do espaço urbano que tem sido um dos desafios da atualidade. 
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Fig. 83
Síntese da primeira pro-
posta estratégica basea-
do no conceito de Ara-
vena, com implantação 
da proposta no pátio das 
Sanzalas.[Desenhos da 
minha autoria, 2017]
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Tendo em mente esses princípios orientadores, o meu primeio impulso nessa fase 
do trabalho foi propor para os pátios das Sanzalas um conjunto habitacional que a 
semelhança de Aravena gerasse uma continuidade visual e um espaço público de 
domínio privando onde fosse possível dar sequência aos hábitos comunitários de  
exploração do piso térreo e reunião com a vizinhaça [Fig.83]. 

Em termos tipológicos, também propus habitações incompletas compostas por sala 
e cozinhas comunicantes e uma casa de banho no rés do chão complementada por 
dois quartos no piso superior e por uma estrutura que podesse ser ampliada dando 
lugar a quatro quartos no piso superior e a mais um compartimento no piso térreo 
que podesse ser racionalizado consoante as necessidades dos habitantes. 

Inicialmente procurei estudar algumas relações do novo conjunto habitacional (a 
laranja) com as Sanzalas e o pátio. Nessa fase processual o meu entusiasmo em 
minimizar os custos habitacionais era tanto que não pensei na descaracterização 
que uma proposta desse género acaretariaa para os pátios nem para a roça em geral. 
Mas durante uma conversa informal com a arquiteta Ana Silva Fernandes foi-me 
questionado sobre o valor da proposta estrátégica para a roça, ao que concluí que 
de facto:

“As crises são momentos ótimos e perigosíssimos, podem tanto emergir estrategista 
ou narcisistas”

(Leandro Karnal, 2017)82

Ou seja, nessa fase do processo a ânsia de resolver o problema da casa era tanta que 
passou a representar uma imposição de conceitos por mim admirados, sem nenhu-
ma reflexão ou atenção as circunstâncias. Esse ato de [não]estatégia, na opinião do 
Professor Karnal, corresponde ao de um narcisista, que é precisamente o que Fer-
nando Távora condena na disciplina da arquitectura quando afirma que:

“O objetivo da educação não é a destruição do que de positivo exista nos indivíduos 
ou nas sociedades, não constitui um processo de imposição de conceitos, mas antes 
um processo de troca de conceitos, um dar e receber que não destrua, mas valorize, 
tendo como intenção criar uma sociedade unitária, embora diversificada, una, mas 
não uniforme, em que o indivíduo seja tão livre como integrado”

(Fernando Távora, 2008)83

83
TÁVORA, Fernando, 
“Da organização do 
Espaço”, Porto: Faup, 
2008, pág. 68

82
Em  “Gestão Estratégi-
ca em Época de Crise”
Disponível em: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=ONhAB-yNxhI
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Fig. 84
Síntese da exploração 
da estrutura da sanzala 
e reconhecimento do 
mecanismo de ventila-
ção como interessan-
te para ser explorado. 
[Desenhos da minha 
autoria, 2017]
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O Pensamento Corbusiano

Depois de ter caido no erro da pura imitação e ‘plantação’ de arquitetura ao invés da 
sua implantação de forma pensada, surgiu a necessidade de refletir sobre a imitação 
e explorar um pouco a estrutura da Sanzala Z [Fig.84], porque a ação e influência da 
globalização sobre as sociedades contemporâneas tem introduzido novas relações 
entre a vida social e as formas urbanas tanto é que temos assistido a uma homo-
geneização das sociedades, impulsionada pelas novas tecnologias de informação e 
pela transmissão de conhecimento. É cada vez mais visível nas cidades a ‘forma da 
universalização’ e como consequência deste processo está-se a perder as dimensões 
geográficas da atividade humana. Aquilo que deveria resultar de circunstância so-
cial, cultural e regional, aliada à visão pessoal do arquiteto, tende cada vez mais à 
criação de formas vazias de sentido, impostas pela globalização e pela facilidade de 
transmissão de dados, que em nada refletem o ambiente que as rodeia. 

O facto é que, forma da universalização e perda de identidade das cidades contem-
porâneas começa, muitas vezes, nas escolas de arquitetura, com a perda de identi-
dade dos alunos. Considere-se a Faup, onde os alunos, desde o primeiro ano, ex-
perimentam um processo de vigilância por parte dos professores. Dessa vigilância, 
reconhece-se, por turma, alguns projetos que por serem ‘exemplares’ são apresen-
tados ao ano. A partir daí, é comum uma massificação das formas ‘exemplares’ e 
elas passarem a dominar várias soluções propostas pelo ano. Além da cópia ‘literal’ 
das formas ‘exemplares’ entre colegas, existe um outro mecanismo inibidor da ima-
ginação, tão necessária nos arquitetos, e que nós alunos atendemos por ‘obras de 
referências’. Através desse mecanismo, mascaramos a nossa falta de imaginação e 
disfarçamos o défice de pensamento crítico que em nós reside. Por isso, é tão fácil 
observar, em alguns trabalhos académicos, a pura imitação de projetos de outros 
arquitetos (como Siza Vieira e Souto Moura) ou mesmo a pura ‘plantação’ de mó-
dulos de Aravena sem nenhuma preocupação com a sua legitimidade e/ou repercus-
sões espaciais, como aconteceu na minha primeira proposta de intervenção.

Ou seja, não é que as obras de referência sejam desnecessárias no ensino da arqui-
tetura ou na prática da profissão, até porque elas são um impulso importantíssimo 
para a materialização do nosso desejo. Mas, é preciso estar-se atento ao pensamento 
Corbusiano quando ele diz que a obra arquitetónica é sobretudo resultado da abstra-
ção e do pensamento crítico à volta das circunstâncias, de outra forma seria a morte 
da arquitetura.  (Le Corbusier, 1958)
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Fig. 85
Síntese do reconheci-
mento do elemento de 
ventilação como es-
truturador do módulo 
habitacional; Estudo 
de algumas implanta-
ções fora do pátio das 
Sanzalas. [Fotografia e 
desenhos da minha au-
toria, 2017]
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A importância da clarabóia

Depois do reconhecida a importância do pensamento crítico a volta das circunstân-
cias, resolvi explorar a o sistema construtivo da Casa Z que é particularmente inte-
ressante dada a sua simplicidade e astúcia na resolução de problemas relacionados 
com a ventilação, a iluminação e o controlo de humidade na estrutura. Apesar de 
por si só não conseguir garantir as condições de salubridade devido aos mecanis-
mos de ampliação, aliado a outras iniciativas e a um projeto informado e estrutura-
do esse elemento pode constituir-se estruturante e agregador de valor e identidade 
ao programa habitacional [Fig. 85]. 

Assim sendo, adiciono ao módulo de Aravena um elemento vertical onde estariam 
condensados todos os serviços essenciais da casa (escadas, casa de banho e cozi-
nha). Os restantes elementos da casa (sala e quartos) funcionariam no primeiro e no 
segundo piso, respectivamente, com possibilidade de futuras ampliações. A casa de 
banho de dimensão mínima funcionaria embaixo das escadas (na parte de pé direito 
praticável) e a cozinha funcionaria no mesmo alinhamento, mas com o pé direito 
superior. Isso representaria um grande desafio, uma vez que o desenho das escadas, 
bem como a sua localização, afetaria diretamente o funcionamento da casa de ba-
nho e consequentemente de todo o elemento vertical.

Na verdade, em arquitectura, o desenho das escadas continua a levantar diversas 
questões. Além do seu papel funcional de vencer a altura e de fazer a comunicação 
entre pisos, elas exercem a tarefa de desenhar e de dar forma aos espaços – tanto de 
forma escultórica ou minimalista como de forma ‘monstruosa e impossível’. E mes-
mo quando são bonitas aos nossos olhos, podem não ser confortáveis aos nossos 
pés. Por isso é que quase todos os dias subo várias escadas da FAUP e quase todos 
os dias levo vários trambolhões, entre os ‘belos’ patamares ‘minimalistas’ de Siza.  

Isso para dizer que, o desenho “beautility”84 das escadas nem sempre é bem con-
seguido pelos arquitetos. Mas apesar de tudo, elas continuam a ser essenciais para 
o desfrute e plena vivência dos espaços. Como desenha-las? Também não sei. São 
várias as receitas e inúmeros os ‘exemplares’. Mas a minha única certeza é que o 
seu desenho pode significar construir um edifício mais, ou menos alto; um salão 
mais, ou menos vazio; um obelisco mais, ou menos ao centro; e uma obra mais de 
arte e menos de percurso. 

84
Ou seja, belo e útil, de 
acordo com designer 
americano Tucker Vie-
meister considerado o 
inventor da palavra.
Disponível em: https://
sustentabilidade.esta-
dao.com.br/blogs/an-
drea-vialli/uma-nova-e-
ra-para-o-consumo/
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Fig. 86
Síntese da incorpora-
ção do mecanismo de 
ampliação como ti-
pologia habitacional. 
[Desenho da minha au-
toria, 2017]; Fotografia 
da Roça Sundy na ilha 
do Príncipe [Fotografia 
de Francisco Nogueira, 
2016]

Fig. 87
Imagem de uma am-
pliação [Desenho da 
minha autoria]; Fo-
tografia da galeria da 
Roça Sundy [Fotogra-
fia de Francisco No-
gueira, 2016]

Fig. 88
Ilustração do modelo 
de ampliação com a 
adição de quintal e ga-
leria [Desenho da mi-
nha autoria, 2017]
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A valorização das ampliações

Ainda na sequência das sucessivas tentativas por uma tipologia que melhor se ade-
que às necessidades dos habitantes, incorporou-se à estrutura experimental o meca-
nismo de apropriação por ampliação. Esse mecanismo, associado a uma estratégia 
estruturada, pode constituir um elemento de representatividade e de utilidade ‘pú-
blica’, no sentido em que vai de encontro às necessidades dos habitantes. [Fig.86]

Outro aspecto que também foi muito importante nessa fase de estudo foi a intro-
dução de uma espécie de galeria nas Sanzalas [Fig.87]. Esse elemento, também 
existente na Sanzala número 1 de Agostinho Neto, representa um espaço de estar de 
grande relevância funcional, sobretudo tratando-se de São Tomé e Príncipe, onde as 
chuvas são copiosas e chegam e desaparecem à grande velocidade). Nesse sentido, 
além de constituir-se o refúgio e abrigo dos habitantes nos dias chuvosos, esse ele-
mento possibilita a relação com a envolvente e a comunicação com a vizinhança. 
Além disso, o alinhamento dessas estruturas cria, por si só, um ambiente único de 
caráter semi-privado onde acontece grande parte das relações sociais comunitárias. 
Esse espaço um tanto ambíguo no seu de caráter público/privado ilustra bem a rela-
ção de proximidade que caracteriza as comunidades roceiras.

Nesse sentido, o quarto momento do ensaio foi dedicado a experimentos sobre 
como seriam as habitações do [re]alojamento se essas seguissem uma lógica de 
funcionamento. Assim sendo, testou-se a introdução de uma galeria no edificado 
assim como um pequeno quintal onde aconteceria todas as atividades diárias com 
alguma privacidade [Fig. 88]. Contudo, apesar dos muros serem inclinados e bai-
xos, esse gesto quebraria a ideia inicial de espaço fluido que caracteriza as relações 
sociais da comunidade. 
 
Essa ambiguidade entre o limite público e privado levantou uma série de inquie-
tações no projeto que foram agravadas com adição de mais uma condicionante ao 
construído relacionada com a escolha do material construtivo que é proveniente de 
resíduo plástico reciclado e impõe algumas restrições relativamente ao seu modo 
operante através de peças pré-fabricadas por medidas e encaixadas segundo um 
sistema construtivo denominado Brickarp, criado e desenvolvido por uma empresa 
colombiana denominada Conseptos Plasticos85

85
Fundada pelo arquiteto 
Óscar Mendez e sua es-
posa com base na reuti-
lização de resíduos plás-
ticos para a produção 
de material construtivo. 
“Colombia’s Lego Ho-
mes - earthrise (lead)” 
in Al Jazeera English, 
2017
Disponível em:
h t tps : / /www.you tu -
be .com/watch?v=c -
fWBhNhZuzY acedido 
20/07/2017
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Fig. 90
Apesar da diferença  de 
11 anos entre as fotos 
de cima e as de baixo 
o lixo das ‘elites’ con-
tinua a chegar a Gana 
“através do Porto de 
Tema, 32 quilômetros 
a leste do aterro de 
Agbogbloshie. Cente-
nas de milhares de to-
neladas de eletrônicos 
usados   (...) são depo-
sitados em enormes 
contentores”.(tradu-
ção livre) Peter Yeung 
“The Toxic Effects of 
Electronic Waste in Ac-
cra, Ghana”,  Citylab, 
2019. [Imagem Peter 
Yeung, 2019]

Fig. 89
Fotografia de Gana a 
mostrar o cemitério de 
lixo electrónico pro-
veniente da Europa e 
dos estados Unidos da 
América.[Imagem de 
Pieter Hugo,  in The 
New York Time, 2008];  
Imagem a mostrar 
pessoas a trabalharem 
nesses lugares apesar 
dos resíduos serem al-
tamente tóxicos  [Ima-
gem de Pieter Hugo,  in 
The New York Time, 
2008]

Fig. 91
Lixeira de Penha em 
São Tomé. [publicação 
de João Vaz, 2015]; 
Localização e extensão 
da lixeira [Téla Nón, 
2011]



| 111

Conseptos Plásticos e a questão da sustentabilidade

Num mundo cada vez mais descartável e consumista, onde já não se conserta nada, 
mas se produz cada vez mais lixo e onde em 2050 há o perigo de haver mais plásti-
cos do que pessoas, o sistema construtivo sustentável de Óscar Méndez é no míni-
mo genial. E, sem dúvidas, um grande golpe aos problemas atuais da humanidade, 
principalmente quando se refere às sociedades subdesenvolvidas – onde pobreza 
extrema e invisibilidade total as torna autênticos depósitos e excelentes lixeiras 
para as ‘elites’ americanas e europeias.86 [Fig.89 e Fig.90]

Em São Tomé e Príncipe, por exemplo, não há notícias oficiais de que o país servis-
se de depósito para as elites, mas já houve rumores de que as autoridades estariam 
a ‘comprar lixo’ e a receber dinheiro em troca desses resíduos. Mas embora se 
tratando apenas de rumores, o problema do lixo continua a ser uma questão perti-
nente no que toca aos desafios atuais da sociedade são-tomense. A inexistência de 
uma estação de tratamento de resíduos no país, assim como a ausência de políticas 
que promovam a separação do lixo, faz com que todo o lixo da capital e arredores 
seja depositado numa lixeira a céu aberto, sem qualquer tipo de preocupação com 
o seu grau de perigosidade ou contaminação [Fig. 91]. Este problema é agravado 
pelo facto dos resíduos serem queimados ao ar livre sem quaisquer preocupações 
com a toxicidade dos mesmos, o que além de prejudicar a qualidade do ar constitui 
também um problema ambiental e de saúde pública.

Nesse sentido o Conseptos Plasticos do Óscar Méndez é no mínimo genial e fun-
damental para a execução da proposta estratégica de Agostinho Neto. Este conceito 
utiliza o potencial do lixo plástico para criar material construtivo capaz de produ-
zir casas de 36m2 à 500 dólares, utilizando cerca de 9 à 10 toneladas de plásticos 
(equivalente a um contentor de 12 metros sem comprimir)87.  Atualmente o projeto 
tem construído 100 casas por dia e conta com 68 países (entre a África, a Ásia e 
América Latina) interessados na replicação do seu modelo, por isso, desde 2016 
estuda a possibilidade de construção de plástico em altura88 para atender melhor às 
necessidades futuras, num mundo onde a precariedade habitacional afeta cerca de 
40% da população89, e onde a mudança climática é uma realidades cada vez mais 
preocupante. 

89
De acordo com “Buil-
ding houses out of plas-
tic waste” in Tech Insi-
der 11/09/2016 https://
www.youtube.com/wa-
tch?v=MXbrKQE-SOE

88
De acordo com “El ar-
quitecto que crea casas 
tipo Lego” in ELEM-
PLEO, 2017 [Disponí-
vel em: https://www.
youtube.com/watch?-
v=uu0pNCkSNNc Ace-
dido a 20/07/2017

87
De acordo com “Casa 
de Plástico baseado en 
el Reciclaje - Proyecto 
Brickarp Ficidet” in FI-
CIDET S.A, 2017 
[Disponível em: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=g4-IiXomtjE,  
acedido 20/07/2017] 

86
Como em Gana que a 
“cada ano centenas de 
milhares de toneladas 
de lixo eletrônico vindos 
da Europa e da Améri-
ca do Norte encontram 
neste espaço seu des-
tino final”. “O país da 
África que se tornou um 
‘cemitério de eletrôni-
cos’”, BBC News Bra-
sil, 2016.
Disponível em: ht-
tps : / /www.bbc.com/
p o r t u g u e s e / n o t i -
cias/2016/01/160109_
lixao_eletronicos_ab
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Fig. 94
Imagem de uma casa 
popular são-tomense 
[Fotografia do arquivo 
pessoal de Dário Para-
íso, 2016]

Fig. 92
“Árvore centenária e 
gigante abatida nos 
arredores da capital – 
São Tomé” [Téla Nón, 
2017]; “Ilha de São 
Tomé: Marcada por 
práticas ambientais 
criminosas” [Téla Non, 
2017]

Fig. 93
Modelo tridimensional 
de uma casa popular 
são-tomense [levanta-
mento e modelação de 
Ana Silva Fernandes, 
renderização de Hugo 
Machado da Silva, 
2015:361] 
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No caso de São Tomé e Príncipe, a questão do material construtivo vai muito além 
de um problema habitacional, constituindo-se também um problema do ponto de 
vista ecológico e social. O facto da maioria das habitações (sobretudo as informais) 
serem tradicionalmente construídas a base de madeira promove a deflorestação des-
controlada e assume escalas alarmantes no que toca a pequenas alterações no clima 
e a descaraterização do sistema ecológico Nacional [Fig.92].

Segundo Francisco Tenreiro, inicialmente este tipo de moradia, popular no arqui-
pélago, caracterizava-se por traça quadrangular assente em estacaria de madeira, 
inteiramente construída por elementos vegetais [Fig.93] – “tabuado, palha, nervu-
ra e andalas de certas palmeiras”. (...) [Nesse sentido] “a abundância de madei-
ra, de ‘paus’ nus e hirtos para o céu, permitindo a obtenção de tábuas ‘limpas’, 
impunha-se como material preferível à pedra, abundante, mas difícil de arrancar 
e transportar”. (Francisco Tenreiro, 1961: 123). Essa realidade – aliada ao baixo 
poder económico da população e a desinformação da maioria sobre os “perigos” 
da utilização massiva das árvores na promoção de seca, escassez de água e alimen-
to, e destruição da ecossistema – estaria na origem da construção cultural baseada 
no ‘culto da madeira’, que além de material de eleição na produção de habitação, 
constituiu até 2009 a maior fonte de energia utilizada pela população na confecção 
de alimentos.90

Os grandes inimigos desse tipo de construção tem sido o fogo e os insetos que 
corroem a madeira, mas a sua tipologia, baseada no conceito de tabuleiro suspen-
so com hegemonia de espaços de estar e de dormir, e total desprezo por cozinhas 
e estruturas sanitárias [Fig.94], constitui-se também ‘um grande inimigo social’, 
por facilitar o aparecimento de “surtos endémicos” e a “prevalência de doenças 
controláveis e extintas noutras sociedades” (Augusto Nascimento, 2009: 46). De 
acordo com o Inquérito sobre os Indicadores Múltiplos. MICS. São Tomé e Prínci-
pe, realizado no ano 2000, muito poucas casas possuiriam esgotos ou fossa séptica, 
e a maioria da população não teria condições sanitárias adequadas, ou saneamento 
algum.91

Apesar de em 2017 esses indicadores apontarem para algumas melhorias, o cenário 
habitacional nacional continua muito precário, inexistindo ainda uma estratégia de 
combate à pobreza baseada na sustentabilidade e na generalização de “serviços 
sociais básicos, atenuação das diferenças sociais e a promoção de igualdade de 
género”. (Augusto Nascimento, 2009: 81)

90 
“De acordo com os da-
dos do Recenseamento 
Geral da População de 
1991, mais de 84% da 
energia utilizada para 
cozinhar alimentos pro-
vém da madeira e 68% 
das casas fabricadas 
empregam exclusiva-
mente esta matéria-
-prima ... valor que 
aumentou para 71% no 
censo de 2001”. (Ar-
mindo Ceita Espírito 
Santo 2009: 28). “A le-
nha e carvão constituem 
os principais combustí-
veis” (Relatório Nacio-
nal, 2014:8)

91
De acordo com dados de 
Crianças e Mulheres em 
S. Tomé e Príncipe (aná-
lise da situação),1993 
apenas 17% das casas 
possuíam esgotos ou 
fossa séptica (1,3% e 
15,8% respetivamente). 
Em 1996, 77,5% da po-
pulação não tinha condi-
ções sanitárias adequa-
das. Em 2000 o número 
manteve-se em 17% da 
população com esgoto 
ou fossa, somando ape-
nas 7% de casas com 
latrinas melhoradas.
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“Ilha de São Tomé : Marcada por práticas ambientais criminosas”, Téla Non, 
2017

https://www.telanon.info/wp-content/uploads/2017/07/rvore-abatdida.jpg

Fig. 95
Imagem a simbolizar 
que as tartarugas são 
tão importantes para o 
ecossistema marinho 
são-tomense como as 
árvores são para o siste-
ma ecológico terrestre.
[Ilustração de Raúl Fer-
nández Calleja, 2014] 
[Disponível em: http://
alaincorbel-cos.blogs-
pot.com/2014/03/how-
-to-save-sea-turtles-of-
-sao-tome-and.html]
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Outra fonte de preocupação nacional no que toca insustentabilidade dos materiais 
construtivos tem que ver com a recorrência ao uso de areia ilegalmente extraída das 
praias para a construção de habitação.

De acordo com Armindo Ceita Espírito Santo (escritor e economista são-tomense), 
apesar da construção civil constituir-se uma das áreas de atividade económica mais 
importantes e relevantes no desenvolvimento local, e contar com a abundância de 
vários recursos materiais disponíveis – como o calcário existente no fundo do mar, 
mas de difícil recolha; a argila existente em todo o arquipélago em grandes quan-
tidades; as pozolanas; as pedras basálticas; e areias – escasseia-se a produção de 
materiais construtivos (como telhas, cerâmica cimento, e tijolos) o que promove a 
utilização de ‘areia ilegal’ para produção de blocos de Betão.

Os inconvenientes acerca desse material construtivo passam sobretudo pela grande 
adesão ao produto ilegalmente extraído das praias (apesar dessa prática já ter resul-
tado em morte) e a resistência em massa em relação a matéria prima extraída do mar 
e legalmente comercializada – por estas possuírem um alto teor de sal prejudicial 
às estruturas. Como consequência, temos assistido a erosão da orla costeira e “um 
aumento da altitude das ondas do mar, o que nos preocupa, sobretudo pela locali-
zação da própria ilha”. (ONU News, 2010)92. Outro grande inconveniente dessa 
prática tem que ver com a ameaça que a extração de areia representa para espécies 
marinhas como a Tartaruga Sada (património natural da humanidade).  

De acordo com a bióloga marinha portuguesa, Sara Vieira, em entrevista à Lusa, 
existe uma necessidade urgente de salvaguarda dessa Tartaruga para manutenção do 
ecossistema marinho são-tomense93. Segundo ela, essa espécie de tartaruga “cor-
re sérios riscos de extinção” e pode desaparecer “em menos de cinco anos”. Em 
2015, já só foram vistos cerca de 65 ninhos dessa espécie por todo arquipélago (15 
na ilha de São Tomé e 50 na ilha do Príncipe). Na causa da extinção está a caça 
furtiva e o consumo apreciado do animal pela população, mas também a extração 
inconsequente de areia em muitas das 49 praias do país. Isto faz com que as tarta-
rugas, ao invés de praias de areias finas adequadas a desova e a construção de ni-
nhos, sejam surpreendidas, na época da reprodução, por ‘mares’ de pedras grossas, 
impossíveis de ‘desbravar’.  Esse facto torna-se mais preocupante, quando se sabe 
que “São Tomé e Príncipe acolhe a última população reprodutora viável de toda 
a costa oeste-africana” (Sara Vieira, in Porto Canal com Lusa, 2016)94. [Fig.95]

93
Que além da Eret-
mochelys imbricata 
(‘sada’), conta com 
mais quatro espécies de 
Tartaruga em São Tomé 
e Príncipe: Chelonia 
mydas (‘mão branca’), 
Dermochelys coriacea 
(‘ambulância’), Lepido-
chelys olivacea (‘tàtô’), 
Caretta caretta (‘cabeça 
grande’). Artigo “Praia 
Grande of Príncipe Is-
land (Gulf of Guinea): 
an important nesting be-
ach for the green turtle 
Chelonia mydas” [Nuno 
de Santos Loureiro, 
Hualton Carvalho e Ze-
ferino Rodrigues, 2011]

92
De acordo com a “7ª 
Meta: São Tomé e 
Príncipe e Sustentabi-
lidade”, ONU News, 
2010. [Disponível em 
https: / /news.un.org/
p t / s t o r y / 2 0 1 0 / 1 2 /
1362031-7a-meta-sao-
-tome-e-principe-e-sus-
tentabilidade]

94
Sara Vieira bióloga, 
“Tartaruga Sada vai 
desaparecer em menos 
de cinco anos em São 
Tomé”. Porto Canal com 
Lusa, 2016. [Disponível 
em: http://portocanal.
sapo.pt/noticia/78379]
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Fig.96
Apesar de composto 
por resíduos plásticos o  
sistema costrutivo Bri-
ckarp apresenta grande 
resistencia perante as 
adversidades da natu-
reza.



| 117

Sistema Brickarp – Evolução | Fabricação | Montagem

Os desafios atuais da sociedade são-tomense aumentam a importância da susten-
tabilidade na elaboração dos projetos, sobretudo quando se trata das Roças. Nesse 
sentido, o sistema construtivo proposto pelo Conseptos Plásticos constitui uma so-
lução exemplar. Trata-se de uma empresa colombiana que permite a reutilização de 
Resíduos Sólidos Plásticos e prática de uma “economia circular” que reutiliza e 
cria um ciclo de reaproveitamento através da exploração de um sistema construtivo 
denominado Brickarp95 composto por blocos plásticos encaixáveis, diferente da 
economia tradicional retilínea e insustentável que tira do ambiente, fabrica, expõe e 
descarta, formando um ciclo muito curto que não acompanha a natureza. 

Este sistema construtivo (tradicionalmente atribuída a Fernando Llanos Gónima) 
é composto por blocos, vigas, pilares e outros elementos pré-fabricados a base de 
plástico reciclado, por meio de extrusão96, onde os elementos têm na sua compo-
sição termoplásticos de elevada liquidez e cristalinidade, alto ponto de fusão, e 
excelente resistência química – Polietileno (de alta e baixa densidade), Polipropile-
no, Policarbonatos e Poliestireno (em menor proporção)97. Também os PET, PVC, 
POM e AVS podem ser utilizados nesse processo (mas esses ainda são objeto de 
investigação. Trata-se de um sistema reconhecido pelo Ministério da Habitação da 
Colômbia como melhor investigação em 2010 e como melhor sistema construtivo 
alternativo em 2011. Em termos estruturais esse sistema construtivo de tecnologia 
limpa possui alta resistência a pressão, alta resistência a ‘inflamabilidade’, alta re-
sistência sobre os impactos diretos (vento, sol, água, ataque de incestos, bactérias e 
fungos), grande capacidade de resistência a sismos, e não toxidade.98 [Fig.96]

Inicialmente (2012), o processo construtivo era feito a base de peças pré-fabricadas 
e necessitava de um grande número de intervenção manual para a fabricação e mon-
tagem. Nesta altura propunha-se uma construção de 36m2 com dois quartos, uma 
sala, uma casa de banho (acessível pela sala), uma cozinha (com acesso ao pátio), e 
um sistema de vigas em madeira que sustentava a cobertura.

Ao longo da investigação, procedeu-se a diversas alterações nas peças de encaixe 
(algumas passaram a ter buracos) e passou-se a fixar os pilares e a rematar as vigas 
com cantoneiras. De modo geral, o desenho inicial foi conservado, com a exceção 
do sistema de vigas que passou a ser feito em plástico e as janelas interiores que 
foram retiradas.

95
Saber mais em “Proces-
so Sistema Constructi-
vo Brickarp Fernando 
Llanos Gónima” in ML 
VQ, 2012 [Disponível 
em: https://www.you-
tube.com/watch?v=t-
c4iRGAeov4 acedido 
20/07/2017]

96
De acordo com “Casa 
de Plástico basado en 
el Reciclaje - Proyec-
to Brickarp Ficidet” 
in FICIDET S.A, 2017 
[Disponível em: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=g4-IiXomtjE 
(Acedido 20/07/2017)]

97
Segundo o Projeto Fici-
det, a fórmula resume-
-se praticamente a 50% 
de polietileno e 50% 
polipropileno. “Casa 
de Plástico basado en 
el Reciclaje - Proyec-
to Brickarp Ficidet” 
in FICIDET S.A, 2017 
[Disponível em: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=g4-IiXomtjE (ace-
dido 20/07/2017)]

98
De acordo com vários 
Testes em várias uni-
versidades de Colôm-
bia. “Proceso Sistema 
Constructivo Brickarp 
Fernando Llanos Góni-
ma” in ML VQ, 2012 
[Disponível em: https://
www.youtube.com/wa-
tch?v=tc4iRGAeov4 
(Acedido 20/07/2017)]

Evolução
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Fig.99
Possibilidade de am-
pliação e de extenção.
[Disponível em: ht-
t p s : / / l i f e a n d s o u l -
magazine. f i les.wor-
dpress.com/2017/11/
conceptos-plasticos-
-e1511435605464.jp-
g?w=933&h=70 0&-
crop=1]

Fig.97
Planta da casa modelo
[Disponívele em:
https://encrypted-tbn0.
gstatic.com/images?-
q=tbn:ANd9GcQSA-
J5R-5-FreXkkuuBOs-
GXPrtz_RAWi1ai8eR-
tAL5Bov3VzLIk]

Fig.98
Casa modelo 
[Disponível em : ht-
t p s : / / a b r i l e x a m e .
f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2016/11/concep-
tos-plasticos-2.jpeg?-
quality=70&strip=in-
fo&resize=680,453]

Fig.100 
https://www.arquitec-
turayempresa.es/sites/
default /f i les/styles/
n10 0 0x 54 0/publ ic /
i m a g e n e s / n o t i c i a /
arquitectura_vivien-
da_ladrillos_de_plasti-
co_portada.jpg?itok=z-
Vr23T2V] ]



| 119

Numa terceira fase, foi adicionado ao modelo um ajuste arquitetónico que ampliou 
em 24 centímetros a sua área. Mas apesar de ter conservado os mesmos espaços, 
o novo modelo alterou a localização da casa de banho e da cozinha, bem como a 
dimensão das vigas de plástico da cobertura que foram aumentadas para reduzir as 
reflexões [Fig.97]. Também os elementos construtivos passaram a ser fixados por 
placas e parafusos e o processo de fabricação, passou a ser feito por máquina de alta 
precisão99, aumentando significativamente a resistência das colunas e batentes e re-
duzindo drasticamente o número de intervenções manuais necessárias no processo 
de fabricação e montagem. 

Por fim, lançou-se uma “casa modelo” denominada protótipo 1, onde foram uti-
lizados os mesmos moldes e programa distributivo observados na fase anterior, 
acrescentando-lhe apenas algumas alterações como: paredes com mais 20 cm de 
altura (equivalente a duas fileiras de bloco plástico) . Também utilizou-se colunas 
universais para fundação e remate da estrutura – favorecendo assim a passagem de 
redes elétricas, hidráulicas e outras, através dos canais que fazem parte do desenho 
desses elementos [Fig.98]. Desde então, o aperfeiçoamento desse sistema constru-
tivo continua em curso, e as casas já expõe as conexões a partir da qual podem ser 
ampliadas. [Fig.99 e Fig.100]

A fabricação dos materiais construtivos é feita com base numa sequência de pro-
cessos que começa com a classificação da matéria prima, seguida da adequação, 
mescla, revisão, fusão, molde, desmolde, corte, controlo de qualidade, e armazena-
mento do produto final.100

 
O processo de fabricação começa com classificação do plástico, onde é avaliada a 
necessidade, ou não, de um reajuste na matéria-prima, e fazendo-se necessário, ele 
sofre um processo de adequação – onde pode ser lavado, moído e/ou aglutinado 
dependendo das suas características – o restante material passa diretamente a área 
mescla. Depois da fase de adequação a matéria prima é mesclada, combinando 
percentualmente os diferentes tipos de plástico para obtenção de blocos otimiza-
dos. Uma vez mesclados, procede-se a retirada de materiais ferrosos, para prevenir 
inconvenientes durante a fabricação dos blocos. Depois leva-se a matéria prima 
misturada a máquina onde ela é fundida a diferentes temperaturas. Em seguida, 
leva-se o conteúdo aos respetivos moldes – para obtenção dos diversos elementos 
nos vários tamanhos necessários para a construção da habitação – para obtenção 
de: Brickarp médio com perfuração; Brickarp grande com perfuração; Brickarp 

99
Fabricados por uma 
Empresa especializada 
em laboratório. “Proce-
so Sistema Constructi-
vo Brickarp Fernando 
Llanos Gónima” in ML 
VQ, 2012 .[Disponível 
em: https://www.you-
tube.com/watch?v=t-
c4iRGAeov4 (acedido 
20/07/2017)]

Fabricação 

100
De acordo com “Pro-
ceso de fabricación 
del Brickarp” in MAR 
PRETO, 2013 [Dispo-
nível em: https://www.
youtube.com/watch?v=-
FNWk2PSIk6g (acedi-
do 19/07/2017)]

classificação

adequação

mescla

revisão
fusão

molde
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Fig.102
[Disponível em: https://
www.youtube .com/
watch?v=I4QSo5tE-
VvU&t=267s acedido 
19/07/2017]

Fig.103
[Disponível em: https://
www.youtube .com/
watch?v=I4QSo5tE-
VvU&t=267s acedido 
19/07/2017]

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Fig.101 
Elementos que compõe  
o sistema construtivo 
Brickarp
[Disponível em: https://
www.youtube.com/wa-
tch?v=FNWk2PSIk6g 
(acedido 19/07/2017)]
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grande sem perfuração; Bloco tomada; Viga; Vigueta; Batente 1; Bamba 2; Uni-
versal; Universal reforçada com ferro, e Tábua [Fig. 101]. Os materiais restantes 
desse processo passam ao processo de classificação. Na sequência, arrefece-se o 
material moldado numa piscina (durante e 5 a 15 minutos dependendo do molde) 
e procede-se ao processo de desmolde, retirando primeiro os pins (acessórios de 
molde que criam diferentes aberturas nos blocos) e deixa-se as peças desmoldadas 
sofrem uma segunda fase de arrefecimento (durante pelo menos 24 hora para evitar 
modificações na sua estrutura). Com as peças já bem arrefecidas, procede-se ao 
corte ‘automático’ dos blocos de menor dimensão (Brickarp grande sem perfuração, 
Brickarp grande com perfuração, Brickarp Médio com perfuração, e Bloco tomada. 
Os blocos maiores (como viga, Vigota, Batente 1, Batente 2, Universal, Universal 
reforçada com ferro e Tábuas) são medidos, marcados e cortados com maior preci-
são. Como em todos os processos, os materiais restantes passam a ser utilizados no 
processo de classificação. O material já cortado passa por um processo de controlo 
de qualidade, onde são medidos e aprovados estruturalmente. Os que não forem 
aprovados para construção de habitação passam ao processo de classificação. Por 
último, o material aprovado é organizado em ‘muros’ e embalado por peso, sendo 
em seguida armazenado uns sobre os outros.

A montagem da casa de plástico, usando o sistema construtivo Brickarp, é um pro-
cesso que pode ser efetuado por qualquer pessoa (que entenda pouco, ou nada de 
construção), desde que se siga um conjunto de instruções básicas e fáceis de assimi-
lar – montar a fundação e sobre ela levantar paredes (brickllaying)101 até a décima 
fileira dos blocos; montar janelas e os blocos até ao remate da parede; montar as 
vigas de remate em todas as paredes; instalar a cobertura; e instalar as telhas – e 
despor-se de: pessoal suficiente; todas as peças necessárias (estruturais e comple-
mentares); e ferramentas de apoio a montagem. 

O processo começa com a preparação (limpeza e nivelamento do espaço), seguido 
da localização das redes sanitárias, e estruturação da fundação (com elementos ho-
rizontais). Com a fundação montada, procede-se a instalação das redes hidráulicas 
(com tubos em cotovelos e em T) nos locais correspondentes da estrutura e levan-
tamento de paredes (através de ligamentos horizontais) [Fig. 102]. Os tubos da rede 
hidráulica, elétrica e demais são colocados na 5º e 13º fileira dos blocos – onde são 
instalados os blocos de saída (blocketomas)102 tendo em conta a localização das pe-
ças perfuradas. Essa etapa é finalizada com a colocação de pilares que são fixados 
com placas e parafusos, necessários para que permaneça em pé [Fig. 103].

desmolde

corte

controlo de 
qualidade

armazenamento 

Montagem 
101
Blocos com perfuração 
que permitem a aplica-
ção dos acessórios para 
as ligações elétricas e os 
acessórios para as liga-
ções hidráulicas. Arma-
do de La Casa Brickarp, 
Fundación Ficidet in 
MAR PRETO, 2013 
https://www.youtube.
com/watch?v=I4QSo-
5tEVvU&t=267s acedi-
do 19/07/2017]

102
Blocos com perfuração 
que permitem a aplica-
ção dos acessórios para 
as ligações elétricas e os 
acessórios para as liga-
ções hidráulicas. Arma-
do de La Casa Brickarp, 
Fundación Ficidet in 
MAR PRETO, 2013. 
[Disponível em: https://
www.you tube . com/
watch?v=I4QSo5tE-
VvU&t=267s acedido 
19/07/2017]
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Fig. 104
[Disponível em: https://
www.youtube .com/
watch?v=I4QSo5tE-
VvU&t=267s acedido 
19/07/2017]

Fig. 105
[Disponível em: https://
www.youtube .com/
watch?v=I4QSo5tE-
VvU&t=267s acedido 
19/07/2017]

Fig. 106
[Disponível em: https://
www.youtube .com/
watch?v=I4QSo5tE-
VvU&t=267s acedido 
19/07/2017]

Fig. 107
[Disponível em: https://
www.youtube .com/
watch?v=I4QSo5tE-
VvU&t=267s acedido 
19/07/2017]
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A fase seguinte consiste, basicamente no levantamento das paredes/muros até al-
cançar o pé direito pretendido, com exceção das aberturas onde serão localizadas as 
portas e as janelas [Fig. 104]. 

Numa terceira fase, remata-se as paredes com as vigas universais na seguinte or-
dem: universais de remate frontais; universais de remate laterais; universais de 
remates centrais; universais de remate da casa de banho; e universais reforçadas 
duplas de topo; seguido da sua fixação (com placas e parafusos). Conforma-se as 
paredes, define-se as portas e remata-se as janelas (com batentes). Faz-se a instala-
ção elétrica através de tubos de PVC – que podem ser localizados horizontalmente 
em qualquer dos canais das vigas de remate – através de cabos e de acordo com 
os circuitos, rematando-lhes na vertical para permitir a alimentação das diferentes 
tomadas, lâmpadas e interruptores [Fig. 105]. 

Depois de tudo, instala-se a cobertura recorrendo ao uso de: viga dupla reforçada 
(para o cume); vigas; telhas; ganchos amarras e ferramentas de adequadas. Pri-
meiramente, põe-se a viga dupla reforçada sobre os pilares centrais e sobre pilares 
laterais. Depois, prende-se com placas e parafusos. Posteriormente, coloca-se cinco 
fileiras equidistantes de vigas sobre a viga reforçada (e a descansar nas vigas late-
rais) formando 5 “asnas” e prende-se com placas e parafusos. Localiza-se 16 cor-
reias (1,5 m cada) entre as vigas de duas asnas (4 em cada lado) à 18 cm do cume. 
As 8 restantes são colocadas a 1,63 metros do cume e 4 correias (4,50 m cada) são 
colocadas nas bordas externas das vigas inclinadas (as da frente e as traseiras). As 
correias são presas com placas e parafusos [Fig. 106].

Por fim, instala-se as telhas, começa-se com a desponte de algumas para evitar o 
mau apoio e futuras fissuras. A montagem e feita por filas horizontais uma sobre as 
outras a começar pela esquerda até a direita. O mesmo processo é repetido na facha-
da posterior e concluído com a fixação de ganchos, parafusos e amarras [Fig. 107]. 

Como Oscar Méndez diz: “Parece que somos a primeira geração que vê os as mu-
danças climáticas como um risco. E temos que ser a última geração a vê-la dessa 
maneira” (Oscar Méndez, 2016)103. Concordo plenamente com o arquiteto e acre-
dito que aplicando a tecnologia limpa praticada em “Conceitos Plásticos” podemos 
mudar o rumo das coisas.

103
Tradução livre de parte 
do discurso de Óscar 
Méndez em Pequeñas 
decisiones que mueven 
grandes cambios. Os-
car Méndez TEDxUEx-
ternado in TEDx Talks 
21/12/2016 [disponível 
em: https://www.you-
tube.com/watch?v=l-
7gggroPsAc acedido 
20/07/2017]
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Fig. 109
Quinta Monroy com 
casa incompletas [Fo-
tografia de Elemental, 
] [Disponível em: ht-
tps://www.archdaily.
com.br/br/01-28605/
quinta-monroy-ele-
mental/50102df128ba-
0d4222000ff7-quin-
t-monroy-elemental-
-image]

Fig. 110
Síntese de progressão 
da casa popular são-to-
mense desde a funda-
ção, casa praticável a 
casa completa. [Arqui-
vo pessoal de António 
Escrivanes, 2017]

GSEducationalVersion GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Fig. 111
Esquema de evolução 
da 4º tipologia do [re]
alojamento, com a pri-
meira imagem a mos-
trar o módulo suspenso 
e a segunda imagem a 
ensaiar a sua conclusão 
aleatória pela popula-
ção [Imagem da minha 
autoria, 2019]

Fig. 108
Uma sugestão de [re]
alojamento das Sanza-
las condicionada pelo 
sistema construtivo 
Brickarp, planta de an-
tes de depois da inter-
venção [corte de Hugo 
machado da Silva, 
2015, plantas da minha 
autoria, 2017]
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Sistema Brickarp e a casa popular são-tomense

A última fase do processo estratégico da Roça dá-se com a introdução do sistema 
construtivo Brickarp à realidade são-tomense, mais concretamente ao contexto da 
Roça Agostinho Neto.

Nesse sentido, foi ensaiada uma proposta de [re]abilitação baseada no corpo cen-
tral de ventilação e iluminação das Sanzalas, acrescentando-lhe as condicionates 
do material construtivo Brickarp que impõe algumas restrições relacionadas com 
o seu modo operante por encaixe. Entretanto, por não ter acesso as dimensões dos 
materiais, toda a proposta foi feita com base em suposições adquiridas nas diversas 
investigações acerca do sistema construtivo e serve apenas como uma das muitas 
possibilidades de intervenção, mas sem grandes convicções em termos tipológicos 
e funcionais [Fig.108].

Por sua vez, o módulo dos [re]alojamentos, baseados no conceito de ‘meia casa’ 
do Aravena e com exaltação do elemento vertical funcional, sofreria uma inversão, 
passando a funcionar na horizontal e não na vertical como em Villa Verde. Esse sis-
tema, também utilizado por Aravena na Quinta Monroy [Fig. 109] é muito comum 
no arquipélago, onde as habitações são muitas vezes inacabadas, e o piso térreo 
funcionando como abrigo onde são realizadas a maioria das tarefas domésticas en-
quanto a casa não é concluída [Fig. 110]. 

A apropriação dessa metodologia tradicional permitiria a instalação do sistema 
Brickarp no piso superior e o conceito de abrigo no piso térreo, garantindo a sus-
tambilidade do material construtivo e as relações de proximidade que caracterizam 
as comunidades [Fig. 111].
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Fig. 112
Imagem ilustra a in-
tervenção de vários 
agentes na proposta 
estratégica assim como 
uma continuidade ao 
longo do tempo. [Ilus-
tração de lustração de 
Saul Steinberg, 1945] 
[Disponível em: http://
s au l s t e inberg foun -
dation.org/search-ar-
twork//]
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Noção de património e a questão da [re]abilitação

De acordo com o artigo “PATRIMÓNIO LUSO-AFRO-TROPICAL: O EXEMPLO 
DAS RPÇAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. DESAFIOS PARA A SUA CONSERVA-
ÇÃO E REABILITAÇÃO, E O SE POTENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO”, 
hoje em dia a noção do património está cada vez mais alargada. Nesse sentido é 
impossível compreendê-lo apenas como elemento físico e material (como edifi-
cios). Mais do que isso, ele abrange espaço, tempo e engloba tanto monumentos 
excecionais, quanto edifícios correntes – com intenções estratégicas claras de fazer 
cidade, baseadas em fatores culturais e socioeconómicos. Além disso, é importante 
ter-se em atenção os aspectos imateriais como as vivências e hábitos culturais, a 
noção do conjunto edificado, bem como a sua relação com a paisagem. Segundo o 
artigo, a discussão global de linhas estratégicas de intervenção no património, têm 
legislado nacional e internacionalmente no sentido dos princípios operativos na in-
tervenção do património serem: reconhecíveis e reversíveis; os monumentos terem 
uma função útil a sociedade; os contributos de diferentes épocas serem valorizados; 
os projetos articularem vários contributos e áreas disciplinares, valorizando tanto o 
elemento físico como a postura proativa e adequar-se ao contexto socioeconómico, 
as intervenções também devem ser flexível a futuras atuações que aproximam o 
património à sociedade civil, às necessidades contemporâneas e às aspirações fu-
turas. (Ana Silva Fernandes; Manuel Fernandes de Sá e Rui Fernandes Póvoas, no 
Capítulo: Introdução)

Nesse entendimento que património não é apenas uma peça de valor simbólico 
relevante, mas também catalizador funcional, social e económico, as propostas ha-
bitacionais de [re]abilitação e [re]alojamento seriam assentes num programa de re-
colha, tratamento e transformação de resíduos plásticos em materiais construtivos 
denominado ‘ké-plásco’ (casas plásticas). Esse programa começaria com uma gran-
de campanha de sensibilização e consciencialização acerca do problema da casa e 
sobre a importância da reciclagem de resíduos sólidos plásticos na sua minimização 
e na proteção ambiental. A seguir, seria lançado por todo país um Programa de Re-
colha a macroescala; seguido de um programa de Tratamento e Armazenamento a 
mesoescala (Guadalupe) e um Programa de Transformação e Produção a microes-
cala (nas mediações da Roça Agostinho Neto) e com possibilidades de distribuição 
a macroescala. Enquanto isso, desenhava-se as diretrizes dos programas de [Re]
alojamento e [Re]abilitação) em parceria com vários arquitetos e com a população 
e estruturava-se o Programa Complementar (sociocultural).
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Fig. 113
Imagem a ilustrar como 
o reconhecimento do 
programa Ké-plásco 
pode constituir um ace-
lerador social para a co-
munidade e contribuir 
para que ela chegue 
mais longe. [Ilustração 
de Saul Steinberg,1953] 
[Disponível em: http://
s au l s t e inbe rg foun -
dation.org/search-ar-
twork/page/3/]
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Assim sendo, o programa sociocultural seria desenhado no sentido de criar um Cen-
tro Urbano multidisciplinar que além de constituir uma oportunidade de [re]abilita-
ção para o antigo Hospital Agostinho Neto, enriqueceria as vivências da população 
e ofereceria oportunidade de emprego há várias pessoas da comunidade. Além dis-
so, o Centro funcionaria como animador cultural e acelerador social, e proporcio-
naria à Roça: capacidade de receber forasteiros (de dentro e fora do país) e chances 
de diminuir a desigualdade de oportunidade em relação a capital, através da criação 
de um auditório e uma sala polivalente com capacidade para receber workshops, 
conferências, concertos, e atividades diversas para diferentes idades e interesses. 
Também o facto da roça integrar a “rota do cacau” geraria novas oportunidades de 
negócio relacionadas com a criação de um ‘spot do cacau’ que funcionaria na estru-
tura central do antigo Hospital como produto turístico da Roça. As outras atividades 
funcionariam nos corpos laterais e nas traseiras, sensibilizando sobre os perigos da 
desflorestação e sobre o perigo da extração ilegal de areia na destruição do ecossis-
tema e desaparecimento da tartaruga Sada. Inclusive, o Centro Urbano também atu-
aria na promoção da reciclagem de resíduos sólidos plásticos através da criação do 
concurso ‘do lixo para o luxo’ – onde as pessoas podiam participar transformando 
qualquer tipo de resíduos plásticos em objetos de utilidade pública, desde elemen-
tos decorativos, utensílios até mesmo ferramentas. Os objetos vencedores seriam 
expostos no Centro Urbano e a semelhança do ‘spot do cacau’ seriam consumidos 
como produto turístico. Todas essas atividades além de permitirem a [re]abilitação 
do património, contribuiriam para o empoderamento da comunidade [Fig. 113] e 
para a criação de uma sociedade mais sustentável e consciente, num mundo onde as 
alterações climáticas são realidade cada vez mais presentes. 

Para a proposta estratégica de Agostinho Neto prevê-se a intervenção de vários 
agentes (públicos, privados, agências internacionais, organizações não - governa-
mentais, associações, parcerias e cooperações) e articulações a vários níveis (ma-
cro, meso e micro-escala). 
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Fig. 114
Eco Bairro Social Mu-
quinquim, proposta  
brasileira vencedora do 
concurso sobre altera-
ções climáticas em São 
Tomé [Imagem Baixo 
Impacto Arquitetura, 
2016]  [Disponível em: 
https://www.arqbai-
xoimpacto.com.br/con-
dominiomuquinquim]

Fig. 115
Fotografia do Eco Bair-
ro Social com sistema 
construtivos a base de 
bambu e de blocos de 
adobe [Imagem Baixo 
Impacto Arquitetura, 
2016]] [Disponível 
em: https://www.ar-
qbaixoimpacto.com.br/
condominiomuquin-
quim?lightbox=dataI-
tem-j8f094yt]

Fig. 116
Iniciativa de construção 
de casas sociais em São 
Tomé utilizando blocos 
de terra e cimento para 
minimizar a utilização 
de sistemas construti-
vos, correntes, mas ain-
da assim uma atuação 
pontual sem nenhuma 
estratégia estruturante 
[Imagem do arquivo 
pessoal de António Es-
crivanes, 2017]
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104
Em Pequeñas decisio-
nes que mueven grandes 
cambios. Oscar Méndez 
TEDxUExternado in 
TEDx Talks 21/12/2016
[Disponível em: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=l7gggroPsAc ace-
dido 20/07/2017]

Projeto Ké-plásco – Mais do que casa para todos

“Para as coisas serem fundamentais têm que não ser exclusivas da própria 
disciplina” 

(Nilson José Machado, citado por Luís Sebastião Viegas, 2018)103

Esta frase proferida pelo Professor Doutor Luís Viegas, a propósito da sua inter-
venção sobre Espaço Urbano, reflete a exemplaridade do projeto Ké-plásco – Mais 
do que casa na conservação do património. Ao contrário da maioria das propostas 
de [re]qualificação – das Roças  que focam somente na criação de museus, restau-
rantes e pousadas (como a Roça São João ou a Roça Monte Café) ou dos progra-
mas habitacionais pontuais que promovem a utilização de materiais sustentáveis 
apenas perante a discussão “da mudança de recursos naturais disponíveis (...) [e] 
da necessidade de minimização da desflorestação e da erosão costeira” (Ana Sil-
va Fernandes, 2015:407) sem promover qualquer tipo de estratégia extensiva ou 
catalizadora de oportunidades [Fig.114, Fig. 115 e Fig. 116] – o projeto Ké-plásco 
prevê um desenvolvimento à várias escalas (macro, meso e micro) e ambiciona 
ajudar (a semelhança do Conseptos Plásticos)104 a resolver vários problemas da 
sociedade são-tomense como: a salvaguarda do património; a redução da pobreza; 
a criação de bem-estar e boa saúde através da promoção habitacional para famílias 
sem ou com habitação precária (como as das Sanzalas); a criação de recursos ma-
teriais alternativos que vão contra a cultura extrativa dos materiais tradicionais de 
construções (areia e madeira); criação de emprego e desenvolvimento económico 
na Roça através do plástico que finalmente ganha um mercado de reciclagem onde 
não se cria nada, mas dá-se valor ao que não era valorizado (polietileno, polipro-
pileno); inovação na indústria das infraestruturas; redução da desigualdade social; 
criação de cidades e comunidades mais sustentáveis que fazem algo de útil com os 
seus resíduos; criação de consumo e produção responsável; salvaguarda das tarta-
rugas Sada; manutenção das praias e orlas costeiras, diminuição da desflorestação e 
reversão das alterações do clima, e promoção de uma sociedade mais consciente e 
igualitária, onde a natureza seja preservada e a biodiversidade conservada.

103
Durante a Conferência 
Espaço Urbano, Luís 
Viegas, 2018. OASRS - 
Delegação da Madeira. 
[Disponível em: https://
vimeo.com/311426451]
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Fig. 118
Escola primária de 
Gando em Burkina 
Faso [Francis Kéré, 
2001 ] [Disponível 
em: http://www.ke-
re-architecture.com/
files/8614/0741/4776/
Primary-School_Du-
choud00.jpg]

Fig. 119
Escola secundária 
de Gando [Francis 
kéré, 2001] [Dispo-
nível em: http://ke-
re-architecture.com/
files/5214/8337/7572/
S c h o r g e - S c h o o l -
-FKA-3357.jpg]

Fig. 117
Escola Secundária de 
Dano [Francis kéré, 
2007] [Disponível em: 
http://www.kere-archi-
tecture.com/projects/
secondary-school-da-
no/]
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No que toca aos desafios da proposta estratégica, passariam sobretudo pela dificul-
dade de concessão de financiamentos. Tanto para contactar o arquiteto colombiano 
Oscar Méndez, como para adquirir com ele a maquinaria, bem como as competên-
cias necessárias para replicação do seu sistema construtivo que já conta com 68 
países interessados e, que no caso de São Tomé e Príncipe, poderia ser adaptado as 
condições ambientais e as necessidades do projeto. Outra grande dificuldade teria 
que ver com a sensibilização das autoridades para a relevância do projeto, tendo 
em conta as prioridades governamentais que passam, sobretudo, pela a saúde e pela 
educação. Além disso, ainda que o projeto fosse aprovado, é possível que houvesse 
alguma resistência por parte da população e até mesmo por parte de algumas auto-
ridades, associada a estereotipação a volta do material construtivo proveniente do 
lixo. 

Nesse sentido, o arquiteto Burquinense, Francis Kéré (que eu tive o prazer de co-
nhecer em 2017 a propósito das conferências do Fórum do Futuro em parceria com 
a com a Universidade do Porto) constitui um exemplo inspirador. Ele conseguiu 
por meio de conversação e engajamento ultrapassar o ceticismo e preconceito das 
comunidades em relação ao seu sistema construtivo alternativo (a base de terra) e, 
hoje em dia, tem desenvolvido com elas, vários projetos de empoderamento local, 
sobretudo através de construção de escolas. [Fig. 117, Fig. 118 e Fig. 119]. Refor-
çando a função ‘diplomática’ do arquiteto na gestão de conflitos e negociação com 
as autoridades, bem como a importância do seu papel social que não passa apenas 
por sentar-se à frente de um computador, desenhar plantas, cortes e alçados, e dizer 
quanto custa, mas, sobretudo, por entender as necessidades reais das pessoas e ten-
tar resolvê-las da maneira mais ‘renhumana’105 possível; convencendo as autorida-
des que o direito à casa é essencial mesmo na ausência de dinheiro e investimento e 
a população que a utilização de materiais alternativos e disponíveis não é sinónimo 
de desprezo, mas sinal que “a arquitectura pode ser inspiradora para que (...) 
[elas] moldem o seu próprio futuro”. (Francis Kéré, 2013)106. 

Como disse, e bem, o arquitecto:“Projetar é um ato social e deve ser concretizado 
segundo o princípio mais com menos” 

(Francis Kéré, 2017)107 107
No Fórum do Futuro, 
em Porto, citado em  
VivaDecoraPro, 2018. 
[Disponível em: https://
www.vivadecora.com.
br/pro/arquitetos/fran-
cis-kere/]

106
Tradução livre de TED 
Talks, 2013. Diébédo 
Francis Kéré: Como 
construir com argila... 
e com uma comunidade.
[Disponível em: https://
www.youtube.com/wa-
tch?v=MD23gIlr52Y&-
t=189s]
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105
Palavra inventada por 
mim para referir a forma 
mais rentável e humana 
possível. 
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Após a apresentação da proposta estratégica, espera-se cativar o interesse de in-
vestidores – autoridades governamentais (locais e internacionais) e sociedade civil 
em geral – no sentido de discutir-se a pertinência do projeto e reajustá-la tanto a 
nível de necessidades, quanto a nível de estruturação e concretização dos módulos 
habitacionais, pois reconhece-se que pela dimensão física e social da proposta é 
impossível desenha-la por completo nessa dissertação. Deixa-se, antes, alguns prin-
cípios estratégicos que poderão ser utilizados, entre as várias estratégias possíveis, 
para se responder ao problema da casa que acontece com frequência em estruturas 
com valor patrimonial. E espera-se que o projeto tenha progressivas afinações e 
melhorias ao longo do tempo, e que possa contribuir para desenvolvimentos de São 
Tomé e Príncipe.

É certo que, como arquitetos, não vamos resolver todos os problemas da sociedade, 
mas podemos sem dúvidas, usar a parte artística da disciplina (como o Alejandro 
Aravena, Oscar Méndez e Francis Kéré) para rescrever a história do país e traçar 
novos caminhos, rumo a uma sociedade mais sustentável e com mais oportunidade 
e igualdade social. 
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“A primeira condição para o arquiteto é gostar do que está a fazer, indepen-
dentemente de os outros apreciarem ou não. Segundo, o estar a gostar do que 
é feito é a condição sine qua non do arquiteto, isso não é o mesmo que estar 
satisfeito. Finalmente é preciso entender que o gostar do que se produz pode 
ter vários significados: quer devido a beleza, quer pela funcionalidade ou por 
outra motivação que o projeto oferece” 

(Mendo Castro Henriques, 2018)4

108
A propósito da sua 
apresentação no Ciclo 
de magnas palestras 
(E)DUCERE. Com-
plexos, Implexos e 
Reflexos. Sobre o tema 
“‘Surpreendente Cons-
ciência: a dinâmica do 
conhecer e reconhe-
cer’”, 2018 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Fig. 112
Imagem repetida que 
ilustra a intervenção de 
vários agentes na pro-
posta estratégica assim 
como a sua continua-
ção ao longo do tempo. 
[Ilustração de lustra-
ção de Saul Steinberg, 
1945] [Disponível em: 
http://saulsteinberg-
foundation.org/search-
-artwork//]
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Considerações finais

Em reflexões sobre o problema da casa, distanciei-me constantemente de uma visão 
como arquiteta e aproximei-me com frequência à uma abordagem como cidadã. E 
ao longo da investigação não pude deixar de envolver-me emocionalmente sabendo 
que vivemos numa sociedade mais ou menos estagnada, onde a maior parte de nós 
vive a casa mais ou menos como pode. Com as infraestruturas essenciais mais ou 
menos existentes e as necessidades básicas mais ou menos atendidas. E essa pala-
vra tornou-se tão pesada que a substituímos por outra, mais ou menos semelhante: 
o famoso léve-léve. Palavra que nos define como nação. Uma palavra tão fácil de 
se viver, mas tão difícil de se expressar que, pode significar alegria e ao mesmo 
tempo ser tristeza. Nessa indecisão sobre o que não é, e indefinição sobre o que é, 
temos sustentado uma sociedade a meio termo, [des]governada por políticos mais 
ou menos competentes e assistindo os nossos problemas sendo mais ou menos so-
lucionados, principalmente nas Roças e nos seus ambientes de valor patrimonial. 

Mas apesar da escassez de recursos e urgência em outras áreas sociais condicio-
narem a promoção habitacional e colocarem em último plano a valorização patri-
monial: falar de educação é também falar da casa digna para os estudantes, com 
as condições mínimas necessárias para que ele exerça os seus estudos; sem que o 
cair da noite seja sinónimo de recolha obrigatória ou o adiar de tarefas escolares. 
Falar de saúde é também falar de habitação mínima, com direito a água potável e 
acesso a casas de banho, onde o quarto não ‘chova’ nem a cozinha ‘faça sol’. E falar 
sobre património é sobretudo falar de integridade estrutural e segurança pública, 
pois de nada interessa colecionar-se um leque de modelos partidos e arruinados; 
de pouco serve-nos os corrimões de uma escada se não pudermos senti-los, nem 
percorrer-lhes os degraus que lhe deram sentido; pouco ou nada serve-nos sabê-lo 
sem senti-lo, que ali – onde a erva daninha cresce imponente – jaz uma escada de 
10 metros. A não ser, claro, que fossemos geólogos ou, de certa forma, o arquiteto 
Souto Moura enquanto intervém numa ruína.108

A sabedoria popular diz que, não gostamos de trabalhar e que o país nunca vai mu-
dar. Mas, eu acredito, e é cada vez mais evidente, que temos capacidade de trabalhar 
na mudança, desde que haja uma oportunidade acessível e uma estratégia viável, 
mas sobretudo uma mudança de mentalidade e de valores sociais que permitam o 
que Ana Silva Fernandes chamou de “estruturação e participação como meios de 
gestão da escassez”109. [Fig. 112]

108
Essa comparação é feita 
com base no gosto pes-
soal do arquiteto portu-
guês e sua capacidade 
de intevir em ruínas

109
Parte do título da tese 
para obtenção de grau 
de Doutora. (Ana Silva 
Fernandes, 2015)
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PROJETO KÉ-PLÁSCO 
MAIS DO QUE CASA PARA TODOS

CENTRO URBANO 
MULTIDISCIPLINAR

REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO

(Zona de expansão)

(Sanzalas)

Ké-plásco

[RE]ALOJAMENTO [RE]ABILITAÇÃO

MATERIAL 
SUSTENTÁVEL 

PROGRAMA DE FABRICAÇÃO
(imediações de Agostinho Neto)

MICRO
 ESCALA

PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO
(Guadalupe – distrito de Lobata)

PROGRAMA DE TRATAMENTO
(Guadalupe – distrito de Lobata)

MESO 
ESCALA

CAMPANHAS

PUBLICIDADES

PROGRAMA DE RECOLHA

GABINETE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(1 em cada capital distrital)

(em todo o país)

MACRO 
ESCALA

PROGRAMA 
HABITACIONAL

PROGRAMA 
HABITACIONAL

PROGRAMA
SOCIOCULTURAL 

1º FASE
Sensibilização e

Consciencialização

2º FASE
Recolha e 
Tatamento

3º FASE
Tranformação e

Distribuição

CAMPANHAS 

PUBLICIDADES GABINETE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

PROGRAMA DE RECOLHA

LOGÍSTICA 
    Posto de entrega e recolha local 
    Horários e semana fixos
    Entrega de comprovativo
PAGAMENTO
  Apresentação de comprovativo
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO
DEFINIÇÃO DO LOCAL
FORMAÇÃO DO PESSOAL
LOGÍSTICA
    Recepção
    Tratamento
    Etiquetagem
    Armazenamento

PROGRAMA DE FABRICAÇÃO
DEFINIÇÃO DO LOCAL
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
FORMAÇÃO DO PESSOAL
LOGÍSTICA
    Recepção de RSP
    Adequação e tratamento
PRODUÇÃO DE MATERIAL
FORNECIMENTO
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4º FASE
Programa 

Habitacional e
Complementar 

PROGRAMA HABITACIONAL PROGRAMA SOCIOCULTURAL

[RE]ALOJAMENTO
  Definir público alvo

  Reconhecer as as necessidades 
  Definir o projeto

  Definir prioridades

[RE]ABILITAÇÃO
   Levantamento

   Definir público alvo
   Reconhecer as as necessidades 

   Definir o projeto

CENTRO URBANO MULTIDISCIPLINAR 
   Auditório
   Sala polivalente
   Escritórios
   Atelier (do lixo ao luxo)

SPOT DO CACAU
   Sala de exposição
   Sala de degustação
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