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ABSTRACT
In order to understand how intrinsic must be the relationship between the building and 

the environment we firstly have to know the features of the context that we will con-

front and explore. Sao Tome and Principe has the features of a tropical island located 

over the Equator, with specific conditions, means, techniques and limited resources.

The contrast to the European’s culture manifests immediately in the differents forms 

of territory’s occupation. The urbanism of Sao Tome is based on a density’s population 

that will be deploying to the coast, along the beaches and the bays, and concentrated 

centers set inside the island, practically self-sufficient andprotected by dense vegeta-

tion – the roças.

The Sao Tome’s architecture responds to the culture, to the history and to the conditions 

which nature provides to the archipelago. It’s in the depth study of the architecture’s fe-

atures of Sao Tome that we can understand the context in which it occurs. The popular 

house, the colonial house and the roças are elements that respond to their geographical, 

cultural and social environment and present a set of features that are the best solutions 

to the problems that we confront when building in Sao Tome. Today, although much 

part of the heritage is in ruins or vandalized, we find good examples of techniques and 

methods, largely based on empirical knowledge, which are a source of inspiration for 

future projects.

Completed this study based on the features of Sao Tome architecture, it is presents an 

architectural proposal that intends to be an example of a building that, by its charac-

teristics, relates itself with the surrounding, cultural, economic and geographical area 

where it is located. By doing this, the building proposed is evidenced by local materials 

and construction techniques that considered not only the integration of the building into 

the environment but also the possibilities of population to preserve it.

Keywords: African Architecture, Sao Tome and Principe, Environment, Popular 

architecture, colonial architecture, Colonialism, Roças
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Para compreender o quão intrínseca tem de ser a relação entre o construído e o am-

biente envolvente temos de primeiro saber quais as caraterísticas do contexto que va-

mos confrontar e explorar. São Tomé e Príncipe apresenta as caraterísticas de uma ilha 

tropical situada sobre a linha do Equador com condições específicas, meios, técnicas e 

recursos limitados. 

O contraste face à cultura europeia manifesta-se imediatamente nas diferentes formas 

de ocupação do território da ilha. O urbanismo de São Tomé baseia-se num povoa-

mento disperso que se vai implantando no litoral, junto às praias e baías, e em núcleos 

concentrados estabelecidos no interior, praticamente autossuficientes e protegidos pela 

vegetação densa – as roças.

A arquitetura santomense responde à cultura, à história e às condições que a natureza 

propicia ao arquipélago. É no estudo aprimorado das caraterísticas da arquitetura de 

São Tomé que se consegue entender o contexto em que esta se insere. A casa popular, 

a casa colonial e as roças são elementos que respondem ao seu ambiente geográfico, 

cultural e social e apresentam um conjunto de caraterísticas que são as melhores solu-

ções para os problemas que se encontram ao construir em São Tomé. Hoje, apesar de 

grande parte do património estar em ruínas ou vandalizado, encontramos por toda a ilha 

verdadeiros exemplares de técnicas e métodos, baseados no conhecimento empírico, 

que funcionam como fonte de inspiração para projetos futuros.

Finalizado todo o estudo desenvolvido sobre as caraterísticas da arquitetura santo-

mense apresenta-se uma proposta arquitetónica que pretende ser o exemplo de um 

edifício que se relaciona, pelas suas caraterísticas, com o contexto envolvente, cultural, 

económico e geográfico onde se insere. Deste modo, o edifício proposto evidencia-se 

pelo uso de materiais locais e técnicas construtivas que consideram não só a integra-

ção do edifício no ambiente envolvente assim como as possibilidades da população o 

preservarem. 

 

RESUMO

Palavras Chaves: Arquitetura africana, São Tomé e Príncipe, Envolvente, Ar-

quitetura popular, Arquitetura colonial, Colonialismo, Roças
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Objeto, Motivação, Objetivos 

O conhecimento da realidade em que iremos intervir é determinante no processo de 

projeto. Assim, a presente dissertação assenta primeiramente numa caracterização da 

arquitetura da ilha de São Tomé, tendo em consideração o seu contexto específico, que 

orienta e fundamenta a elaboração de uma proposta arquitetónica de cariz social, uma 

casa de acolhimento na Quinta de Santo António, cidade de São Tomé.

A principal motivação para a escolha do tema ‘Construir em São Tomé’ para a ela-

boração da presente dissertação prende-se com a minha participação na atividade de 

voluntariado missionário, que me proporciona contato com realidades distintas e de 

grandes carências, nomeadamente do ponto de vista das infraestruturas construídas. Em 

2012 pude desenvolver um mês de voluntariado na ilha de São Tomé, tendo tido contato 

direto com a Casa dos Pequeninos, uma instituição de acolhimento de crianças, perten-

cente à Cáritas de São Tomé, onde fui informada da necessidade de construir uma nova 

casa para albergar crianças. Pretendo, pois, nesta dissertação, conciliar a minha ativi-

dade académica com o voluntariado, tendo subjacente a ideia de que a arquitetura deve 

contribuir para dar resposta qualificada a situações de necessidade e carência urgentes.

O principal objetivo desta dissertação é identificar, analisar e compreender o contexto 

em que se insere a arquitetura santomense, ou seja, as condições que a natureza lhe 

propicia, os meios materiais e humanos disponíveis e as formas encontradas para a 

ocupação do território. As casas e outras construções tradicionais foram forçadas, na-

turalmente, a responder a um relevo acentuado no interior da ilha, a um clima quente e 

húmido, a uma qualidade de solos que, com a elevada pluviosidade e a diversificação 

de culturas, se torna cada vez mais debilitada e a uma qualidade construtiva baseada em 

materiais locais e sistemas de construção primitivos. Este estudo é complementado pela 

análise apurada de exemplos de arquitetura popular, colonial e de complexos agrícolas, 

levantando um conjunto de questões de resposta ao contexto geográfico específico, tais 

como, a proteção contra as chuvas, a ventilação, o ensombramento, a iluminação e o 

uso de materiais sustentáveis.

É esta caracterização da arquitetura de São Tomé que vai informar a elaboração de 

uma proposta para um orfanato de rapazes, entre os 6 e os 18 anos, em terras santomen-

ses. Esta proposta pretende representar, não um protótipo arquitetónico a estender por 

todo o território da ilha, mas sim um exemplo de uma arquitetura que cria relações com 

o seu contexto envolvente, construtivo e social, tornando-o melhor e mais acessível à 

Introdução
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[1] Localização da ilha de São Tomé [MG] [2] Vista aérea de uma baía de São Tomé [IICT]

comunidade local.

Quando, como arquitetos, nos envolvemos numa cultura diferente é necessário conhe-

cê-la e termos consciência dos seus significados, de outro modo arriscamo-nos a criar 

‘um monstro’ , inadequado aos usos, às capacidades económicas das populações e às 

suas aspirações sociais. Assim, com esta prova evidencia-se a necessidade de incluir a 

arquitetura no seu contexto não só geográfico, mas também histórico, social e cultural. 

Enquadramento Histórico de São Tomé e Príncipe

Localizadas no Golfo da Guiné, [1] as ilhas de São Tomé e Príncipe foram descobertas, 

provavelmente, nas datas de 21 de Dezembro de 1471 e 17 de Janeiro do ano seguinte, 

respetivamente, pelos navegadores João de Santarém e Pero Escobar. Povoado apenas 

14 anos após o seu descobrimento, devido a condições insalubres, o arquipélago foi 

doado a João de Paiva que aí se instalou em grupos de casas dispostas aleatoriamente e 

se dedicou à exploração agrícola, por a ilha agrupar as condições geográficas favoráveis 

ao desenvolvimento de uma cultura lucrativa: clima quente e húmido, solos vulcânicos 

e férteis, vegetação abundante, existência de inúmeros cursos de água e contato com 

o mar através de baías e praias abrigadas. [2] “(...) o povoamento deveria fazer-se em 

função de uma cultura lucrativa, dando-se poderes aos moradores de resgatarem o que 

fosse necessário na costa africana; e nada mais  necessário para o cultivo da cana do 

que uma mão-de-obra numerosa e barata.”1 

1 TENREIRO, Francisco. 1961. Colonização e Aculturação. A ilha de S. Tomé, Lisboa: Junta de Investi-
gação do Ultramar. p.59

Introdução
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[3] Escravos a trabalhar num trapiche de um engenho de açúcar 
[ALBUQUERQUE, Luís. 1989. “Portugal no mundo”. p.277]

[4] Comércio de escravos [ALBU-
QUERQUE, Luis. op.cit. p.269]

O açúcar foi o elemento principal da colonização de São Tomé e Príncipe. Esta co-

lónia significou para Portugal não só um sinal da sua expansão territorial para África, 

mas um elemento essencial para a economia capitalista do mundo, através da cultura 

da cana do açúcar que, no século XV era muito apreciada em todo o Mundo. Portugal, 

que realizou um conjunto de ensaios da produção da cana sacarina em algumas das suas 

regiões, levou esta cultura até às ilhas do Golfo da Guiné, por estas possuírem uma 

posição geográfica estratégica, uma florestação densa e um clima apropriado para a 

experimentação, cultivo e comercialização destas plantas. [3]

No final do século XVI, quando a cana-de-açúcar chega ao Brasil e aí encontra me-

lhores condições para a sua monocultura, desencadeiam-se em São Tomé instabilidades 

internas que provocam a decadência da cultura da cana e consecutivamente a deca-

dência económica do país. “Factos de ordem interna, políticos e administrativos, não 

permitiram suster a ruína que desabou subitamente sobre os moradores da ilha.”2 Ao 

longo do século XVI, as vicissitudes políticas e consequentes revoltas de escravos que 

se viam, agora, detentores de liberdade extrema, levaram a um clima de insegurança 

que provocou o êxodo de proprietários e senhores de engenhos para o Brasil, onde ha-

via condições naturais e sociais para continuar a produção.

Findo o ciclo do açúcar, São Tomé encontrava-se num quadro caracterizado pelo de-

trimento dos engenhos e decadência das terras. O único negócio que ainda persistia era 

o comércio de escravos [4], já que São Tomé constituía a base do comércio português 

de escravos em África, funcionando como ponto estratégico para importar e exportar 

escravos para a Nigéria, Benim e S. Jorge da Mina.
2 Idem. op.cit. p.72

Introdução
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[5] Vista aérea de uma roça [http://stparquitecturarte.blogspot.pt]

No início do século XIX, a introdução da cultura do café e do cacau provocou o apa-

recimento de grandes complexos agrícolas e arquitetónicos que garantiam novamente 

a monocultura de exportação, dominando a paisagem e o urbanismo do arquipélago. 

Estas culturas permitiram a reabilitação dos engenhos e a construção de novas e gran-

diosas propriedades agrícolas a que se deu o nome de roças [5], onde, tal como nos 

engenhos de açúcar, a mão-de-obra necessária era exclusivamente escrava.

Com a abolição da escravatura, em 1858, surge o angustiante problema da mão-de-

-obra que estava na base da cultura dos novos produtos agrícolas. “Uma autêntica 

‘revolução’ estala na ilha, pois os escravos libertos abandonam as propriedades agrí-

colas, por várias vezes, exigindo a abolição total e imediata do antigo regime.”3 No 

entanto, mesmo após a abolição da escravatura em São Tomé, os escravos continuaram 

a ser contratados, agora como serviçais [6], com um salário mínimo, que permitia ate-

nuar a crise que a mudança de regime instalara, mas não era suficiente para garantir a 

sobrevivência da população. Contudo, a falta de assistência, de novos métodos e téc-

nicas e de melhores condições de trabalho nas roças levou a que a produção agrícola 

estivesse sujeita a uma forte queda que levou os agricultores a abandonar e a vender os 

seus terrenos. Assim, a agricultura familiar seria o único método para diminuir a po-

breza, alimentar famílias e aumentar os níveis de vida e a economia do país. Para além 

deste crescente de população trabalhadora, a multiplicidade de produtos – açúcar, café, 

cacau e oleaginosas – cultivados no mesmo solo, provocou o seu empobrecimento, le-

vando à queda da produção: as importações aumentam, pois tudo o quanto se consome 

é importado enquanto as exportações e os preços no mercado diminuem cada vez mais.
3 Idem. op.cit. p.80

Introdução
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[6] Serviçais numa roça [http://stomepatrimonio.blogspot.pt]

Em 1975, com a independência de São Tomé e o êxodo da população europeia para 

os seus países de origem, as condições de vida pioraram: a ilha ficou entregue ao povo 

nativo que adquiriu todos os poderes políticos e administrativos de um país que nunca 

conheceu no seu íntimo. Fixando-se nas roças, estes novos administradores destruíram 

equipamentos e infraestruturas para a construção das suas próprias casas, transforman-

do estes complexos agrícolas em estruturas abandonadas e vandalizadas, e o facto de 

não produzirem praticamente nada originou uma acentuada queda da economia do país.  

São Tomé necessita constantemente das ajudas internacionais que fornecem a manu-

tenção das condições económicas, sociais, políticas e organizacionais, visto que a ilha 

não consegue viver do turismo, como tantas outras ilhas tropicais, já que não dispõe de 

condições necessárias. O país, como todos os países subdesenvolvidos, está dependente 

de associações externas que, a maior parte das vezes, instauram medidas gerais que em 

nada estão relacionadas com os problemas sociais, culturais e ambientais dos países 

onde se implantam. A solução em São Tomé e Príncipe está em implementar essas me-

didas de forma mais focalizada para a melhoria das infraestruturas determinantes para a 

produção e distribuição dos produtos que permitem o progresso do país.

Introdução
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CAPÍTULO I
Formas de ocupação do território
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[7] Ocupação do território: dispersão [Google Maps] [8] Ocupação do território: aglomeração 
[Google Maps]

A ilha de São Tomé apresenta duas formas extremas de ocupação de território, que 

correspondem a dois estilos de vida diferentes: a dispersão [7] e a aglomeração [8]. Ao 

analisar o território são visíveis manchas irregulares de povoamento, mais acentuadas 

no Nordeste, onde a população nativa se fixou e onde ainda hoje se situa a cidade de São 

Tomé. Em contraste, as regiões Noroeste e Sul são as menos povoadas, sobressaindo a 

densa vegetação que, por vezes, se abre em pequenos terreiros, que constituem verda-

deiros aglomerados – as roças. 

A cidade de São Tomé é o centro social de onde irradiam estradas e povoações. Daqui 

partem estradas para o Noroeste, para o Sul e ainda para o interior, procurando a expan-

são do povoamento e acesso a edifícios e terrenos de cultivo que os proprietários, por 

capricho próprio, constroem. Esta extensão gerou uma área de dispersão urbana, sem 

limites claros, com diferentes lógicas e justaposições, que acentuam os problemas so-

cioeconómicos do país, tais como o aparecimento de áreas precárias, de investimentos 

privados ou serviços temporários dedicados ao turismo. No entanto, desde o período 

colonial até aos dias de hoje, a evolução das infraestruturas não acompanhou o cresci-

mento urbano [9]. Assim, a concentração destas instalações públicas no núcleo antigo da 

cidade provocou um desequilíbrio na distribuição dos serviços relativamente às áreas 

extensivas dispersas. A intervenção a este nível pode, porventura, melhorar as condi-

ções de vida dos seus habitantes e incluí-los na sociedade, no entanto, não consegue 

resolver os problemas socioeconómicos criados ao longo da história. 

As roças, avistadas por entre a vegetação, começaram a surgir aliadas à necessidade de 

exploração de produtos para o desenvolvimento económico do país. “Talhadas a partir 

Capítulo I . Formas de ocupação do território
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da introdução das culturas lucrativas do café e do cacau, compreende-se que fosse no 

nordeste, onde as assentadas predominam e os solos mais fundos, que se lançassem as 

primeiras plantações; a cidade próxima facilitaria ainda o transporte dos produtos a 

armazenar nos seus barracões, junto ao porto de embarque para a Europa.”4. No en-

tanto, no final do século XIX começaram a surgir novas roças no Oeste e no Sul, onde 

os territórios desertos permitiam a implantação de grandes propriedades, com frente 

para o mar e estendendo-se pelo interior da ilha. Mas grandes extensões não significa-

vam prosperidade: no sul, devido ao movimentado relevo e dificuldades de acesso, as 

roças são, na sua maioria, ocupadas por florestas densas cujo desbastamento não inte-

ressa, por isso, menos compensadoras que as roças do nordeste, mais pequenas, mas 

exigindo menos pessoal e em terrenos mais férteis. Independentemente do local onde 

se encontravam, estas propriedades agrícolas sempre constituíram “núcleos de con-

gestionamento de gentes”5 Hierarquicamente organizadas, as roças contribuíam para 

acentuar as relações entre empregados e trabalhadores, transformando-se em autênticas 

aldeias que produziam culturas extensivas para a sua sobrevivência. As mutações a que 

as estruturas agrícolas estiveram sujeitas, com esta transformação social, permitem le-

vantar a questão da sua reabilitação para satisfazer as necessidades populacionais.
4 TENREIRO, Francisco. 1961. A ilha e os homens. A ilha de S. Tomé, Lisboa: Junta de Investigação do 
Ultramar.  p.149
5 Idem. op.cit. p.116

Capítulo I . Formas de ocupação do território

[9] Fases do desenvolvimento urbano da cidade de São Tomé [http://stparquitecturarte.blogspot.pt]

a - Fim séc. XV, início séc. XVI b - Fim séc. XVI

d - Início séc. XXc - Início séc. XVIII
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[10] Perfis da ilha [MG – baseado em 
http://atlas.saotomeprincipe.eu/2_atlasstp_geofisica.htm]

A cidade dispersa

Os núcleos urbanos dos países insulares de fundação portuguesa apresentam caracte-

rísticas muito próprias e que, de alguma forma, se aproximam do modelo de cidade do 

continente. No que respeita à sua implantação inicial, estes núcleos urbanos procuram 

uma localização estratégica litoral, em baías abrigadas e orientadas para o “quadran-

te meridional (usando o seu ‘sentido trópico’)”6, abrindo as cidades para o exterior, 

mas protegidas por fortalezas que salvaguardam a ilha contra os navios. Para um fácil 

acesso à água potável, as cidades localizam-se junto a um rio ou ribeira que configura a 

ordenação do território. Como estrutura principal surge um caminho, muitas vezes in-

sípido, ao longo da costa, de onde se desenvolvem algumas ruas perpendiculares, e por 

vezes alguns arruamentos secundários paralelos que dão origem a largos com funções 

específicas, religiosos, civis, administrativos, etc. Estruturam-se assim os quarteirões, 

de forma sensivelmente retangular, cujo lado maior se encontra paralelo à linha da cos-

ta, e os povoamentos desenvolvem-se linearmente ao longo dos caminhos e ribeiras, 

em contato com a praia ou sobre uma plataforma ligeiramente elevada, apresentando 

uma frontalidade mais atrevida. “Estaremos portanto perante uma clara aplicação do 

tipo de estrutura ‘fusiforme’, castrense e medieval, transposto para contexto insular 

mas agora mais aberto e litoral.”7 Segundo Nuno Portas, as cidades portuguesas do 

ultramar seguem a ideia de que o desígnio precede o desenho, ou seja, a ocupação do 
6 FERNANDES, José Manuel. 1992. Cidades e casas da Macaronésia. Evolução do território e da ar-
quitectura doméstica nas ilhas atlânticas sob influência portuguesa. Quadro histórico do séc. XV ao séc. 
XVIII. Doutoramento em Arquitectura, Lisboa: Faculdade de Arquitectura. U.T.L. p.108.
7 Idem. op.cit. p.10

Capítulo I . Formas de ocupação do território



16 . Construir em São Tomé

0 100m 500m

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

0 100m 500m

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

[11] Rede viária da cidade de São Tomé [MG – 
baseado em imagens Google Maps]

[12] Povoamento da cidade de São Tomé [MG – 
baseado em imagens Google Maps]

território baseia-se na sensibilidade e adaptação ao terreno em específico, sendo, por 

isso, sem regra e espontânea, rejeitando os modelos pré-concebidos que são nada mais 

que uma imposição de organização a aplicar diretamente no terreno. 

A cidade de São Tomé enquadra-se, pelas suas características, nas cidades insulares 

do ‘Atlântico português’. Localizada no litoral, a cidade é estruturada ao longo de uma 

baía e vai subindo lentamente à medida que se expande para o interior [10]. O núcleo 

da cidade desenvolve-se junto ao porto, e por isso, a nível funcional, adquire uma ca-

pacidade portuária de embarque e desembarque de mercadorias, que garantem o seu 

abastecimento. Encontra-se, aqui, o centro da atividade comercial, onde se realizam os 

negócios e de onde vão irradiar as diferentes estradas e povoações. As estradas não obe-

decem a qualquer traçado, são espontâneas e não se submetem à geometria ou à estéti-

ca. São feitas pelos próprios proprietários para servir as suas propriedades, adquirindo 

qualidades insalubres, resultantes da difícil drenagem, e sinuosidades com que tentam 

responder à movimentada orografia do território [11]. O povoamento define-se por um 

conjunto de casas arrumadas ao longo de um caminho, que procuram demarcar um 

quarteirão de forma mais ao menos retangular, não havendo, aparentemente, qualquer 

preocupação com o ordenamento global do território [12]. À medida que nos afastamos 

do centro da cidade verifica-se a existência de bairros enormes compostos por casas 

frágeis de madeira, dispostas ao longo dos caminhos de forma indisciplinada. [13] “Em 

62 casas nas freguesias da Graça e da Conceição, 59 eram de madeira e, embora co-

bertas de telha, não ofereciam, por incúria dos seus moradores, promiscuidade e falta 
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[13] Ocupação do território na cidade 
[MG – baseado em imagens Google Maps]

de planeamento que as orientasse devidamente, condições saudáveis de habitação”8. 

Devido à falta de planeamento, onde é necessário abrir um caminho, abre-se; onde se 

quer construir uma casa, constrói-se.

Os locais mais favoráveis à fixação humana estavam localizados junto do ribeiro 

Água Grande que permitia o abastecimento de água doce à população. No entanto, o 

facto de existir no litoral uma área plana e suavemente inclinada para o mar  provocava, 

na época das chuvas, quando os ribeiros subiam, a inundação de todo o litoral, criando 

pântanos constantes dentro do centro da cidade.

Só no século XIX, acompanhada do renascimento económico proveniente da cultura 

do café e do cacau, a cidade reanima-se e surge, então, uma maior preocupação por um 

planeamento mais orientado. O centro da atividade comercial ganha mais força com 

as lojas de comércio, os escritórios das roças e os armazéns alfandegários. Aparecem 

escolas, o liceu, a central telefónica, igrejas, o Hospital Central, o quartel militar, o ce-

mitério, etc. Há um maior cuidado no planeamento das ruas, na delineação de praças e 

na criação de espaços verdes e avenidas, assim como uma maior facilidade no tratamen-

to e na drenagem das águas. Foram também construídas habitações melhores, não no 

que se refere às suas caraterísticas típicas, mas sim à sua localização. Surgiram bairros 

populares e moradias económicas que vieram acolher a forte densidade populacional 
8 TENREIRO, Francisco. 1961. Economia e Sociedade. A ilha de S. Tomé, Lisboa: Junta de Investiga-
ção do Ultramar.  p.206
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e instaurar alguns princípios elementares da modernidade, tais como a construção em 

alvenaria e o ordenamento do território com arruamentos disciplinados e ortogonais. 

Apesar desta revolução ser benéfica para melhorar as condições da cidade de São Tomé, 

permanecia a fraca construção dos edifícios populares e ainda uma ausência de organi-

zação do espaço. “Seja como for, a cidade desempenha hoje, como no passado, a sua 

função essencial: centro de comércio e das transacções relacionadas com exportação 

de produtos lucrativos e importação de produtos alimentares e géneros de primeira 

necessidade.”9

Pode-se concluir que a colonização portuguesa em países insulares aproxima-se dos 

esquemas de urbanização que surgiram em Portugal, mais especificamente no Norte 

disperso. Nestas cidades, onde a cidade de São Tomé se enquadra, domina a sensibi-

lidade às características dos locais e necessidades específicas, os princípios são defi-

nidos caso a caso e baseiam-se “não no sistema de quarteirões mas nas ‘árvores’ dos 

caminhos”10, formando pequenos núcleos sem limites definidos, sem regra, e onde se 

prefere a indução do particular para o geral. A espontaneidade deriva, assim, de um con-

junto informal de casas que se vão conformando com os seus terrenos rústicos e cami-

nhos, cujos cruzamentos formam pequenos largos que dão vida à cidade. “Ora o que a 

observação destas ordenações e das plantas das fundações portuguesas nos indica não 

é tanto a falta de um esquema mas sim a presença de um esquema só que... na maior 

parte dos casos, rural.”11 Só quando se desenvolvem melhores condições económicas 

é que se dá um salto de escala para ler a cidade no seu conjunto e se verifica a dificul-

dade em criar um traçado claro e organizativo entre as vias sinuosas e as infraestruturas 

débeis existentes. 

Núcleos concentrados do interior

Para a produção e cultivo da cana-de-açúcar, levada e explorada pelos Portugueses 

em São Tomé no século XV, criaram-se um conjunto de construções que permitiram 

a realização de algumas fases da sua produção – os engenhos de açúcar [14]. Estes 

localizavam-se, essencialmente nas regiões Norte e Nordeste da ilha, de acordo com 

as condições geográficas exigentes: proximidade de água corrente e de matas, para a 

9 Idem. op.cit. p.209
10 PORTAS, Nuno. 2004. Interrogações sobre as especificidades das fundações urbanas portuguesas. 
Os tempos das formas. Volume I: A Cidade Feita e Refeita. Guimarães: Departamento Autónomo de 
Arquitetura da Universidade do Minho. p. 21
11 Idem. op.cit. p.20
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[14] Localização dos engenhos de 
açúcar com registo hidrográfico [MG]

[15] Localização das roças com distribuição 
das propriedades agrícolas [MG]

extração de combustível e matéria-prima. Eram a base de todo o sistema produtivo im-

plantado no arquipélago e, por isso, representavam uma espécie de aldeia, constituída 

por construções, espaços e pessoas, incluindo todos os edifícios indispensáveis para o 

fabrico e armazenamento do açúcar, e para a sobrevivência da população residente. 

No século XIX, a introdução da cultura do café e do cacau, no arquipélago de São Tomé 

e Príncipe, veio desempenhar o mesmo papel que a cultura da cana-de-açúcar exercia 

no século XV e XVI. Recuperados os terrenos dos engenhos quinhentistas, abriram-se 

novas clareiras para dar origem às atuais roças, complexos agrícolas caracterizados 

pela sua forma de organização de espaços e aglomeração de pessoas [15]. Constituídas 

por terras de cultivo e complexos construtivos de suporte à produção, as roças procura-

vam uma localização costeira, para mais fácil transporte de mercadorias para exporta-

ção, estendendo-se até às florestas densas do interior onde iam buscar a matéria-prima. 

No entanto, a sua implantação não era sempre evidente, dependiam essencialmente da 

adaptação às condições, nem sempre favoráveis, da zona envolvente: a dispersão e áre-

as de influência necessárias, o acentuado relevo e a densidade de vegetação do interior. 

Para isso, os roceiros procuravam ultrapassar essas dificuldades criando, por exemplo 

uma rede ferroviária interna para o transporte de mercadorias e trabalhadores, fazendo 

com que os complexos agrícolas encerrassem em si próprios todas as funções neces-

sárias para a vivência da população e funcionamento do cultivo do café e do cacau. A 

organização destas estruturas surgia geralmente de uma roça de maiores dimensões, 

designada ‘roça-sede’, com infraestruturas capazes de a tornar sustentável. Destas roças 

estavam dependentes outras de menores dimensões, que produziam o mesmo produto, 

Capítulo I . Formas de ocupação do território



20 . Construir em São Tomé

em menor quantidade, com o objetivo de aumentar a área de influência das empresas 

agrícolas e a exportação do produto. As roças são, portanto, núcleos de estrutura com-

pacta e íntima que surgem, essencialmente, no interior da ilha e “devem considerar-se 

também como autênticos povoados”12, onde viviam em permanência o administrador, 

empregados europeus, trabalhadores e suas famílias. No fundo, as roças têm autonomia 

suficiente para poderem ser consideradas umas ‘micro-cidades’, formadas por unidades 

de povoamento praticamente autossuficientes, com “uma série de elementos de espaço 

colectivo, de estruturas edificadas e de conteúdos funcionais, os quais foram aperfeiço-

ados no sentido de servirem a produção e exploração agrária com a maior eficiência, 

constituindo além disso lugares de vida, para patrões e empregados – e procurando 

neste aspecto atenuar o mais possível as dificuldades inerentes ao isolamento insular, 

ao duro clima equatorial e ao ambiente da floresta local.”13 Este facto é tão evidente 

que o terreiro, onde antes se encontravam os moinhos dos engenhos, foi transportado 

para a roça, como o espaço fulcral onde se centram as atividades de produção agrícola, 

onde se reúnem administradores, empregados e trabalhadores e onde se agregam todas 

as restantes construções que constituem estes complexos. Estas estruturas respondem a 

funções específicas que foram nascendo com o tempo; hoje, essas funções perderam-se 

na memória dos santomenses e estes apropriaram-se delas para outros fins. No entanto, 

as roças, como núcleos concentrados e praticamente isolados no interior, continuam a 

ser elementos estruturantes do território, relevantes para a arquitetura da ilha de São 

Tomé.

De certa forma, estes estabelecimentos agrícolas podem ser comparados com as quin-

tas do Douro, os montes alentejanos, ou numa fase anterior com os complexos monás-

ticos. De facto, vemos algumas similitudes na forma como ambos se implantam no 

território, através de sedes e dependências, constituindo “verdadeiros núcleos de po-

voamento, dando por vezes origem a autênticas aldeias”14, na própria organização do 

espaço, baseada num terreiro, centro de toda a atividade económica e social, na função 

lucrativa de cultivo de um só produto, na exigência de muita mão-de-obra e um forte 

ritmo de trabalho. Contudo, as diferenças de clima e de qualidades de solos distinguem 

os dois tipos de vida agrícola: quer no Douro como no Alentejo predomina um estilo 

12 TENREIRO, Francisco. 1961. A ilha e os homens. A ilha de S. Tomé, Lisboa: Junta de Investigação 
do Ultramar.  p..120
13 FERNANDES, José Manuel. 2005. As Roças de São Tomé e Príncipe. Valor Urbanístico e Arquitectó-
nico. Arquitectura e urbanismo na África Portuguesa. Casal de Cambra: Caleidoscópio. p.41
14 TENREIRO, Francisco. 1961. A ilha e os homens. A ilha de S. Tomé, Lisboa: Junta de Investigação 
do Ultramar.  p.147
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[16] Exemplo de desabamento parcial de edifício em dias consecutivos [FERNANDES, Ana Silva, et 
al. 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.”]

mediterrâneo baseado na agricultura, em São Tomé prevalece um “hiato agrícola a que 

tive a ocasião de chamar ‘grande pousio’.”15 

Roça significa, para São Tomé e Príncipe, grande parte da sua cultura e identidade. 

Aí, encontram-se exemplos notáveis de edifícios, com sistemas construtivos baseados 

na racionalidade e na estandardização. Mas, pela imponência do conjunto, estes com-

plexos adquirem um simbolismo exclusivo do próprio país, retendo-se na sua memória. 

[16] Até à independência do arquipélago, as roças foram o centro da atividade económi-

ca do país, registando-se como fortes unidades de organização social, onde se desenvol-

vem variadas formas de ser, pensar e agir duma grande parte da população santomense. 

Hoje, a nacionalização das terras e a subdivisão dos espaços pelos antigos trabalhadores 

provocaram a alteração da estrutura e organização dos complexos agrícolas: as roças 

transformaram-se em pequenas aldeias autossuficientes, onde os edifícios deixaram de 

ter as funções para o qual foram criados, e alojam a população carenciada, provocando 

a má manutenção das estruturas e a degradação dos equipamentos. Acima de tudo, as 

roças são um dos principais agentes de ordenamento do território do arquipélago.

15 Idem. op.cit. p.148
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“São Tomé apresentava, em relação às outras ilhas, situação ideal favorecida por 

correntes marítimas e pela circulação atmosférica, que a tornavam um ponto de escala 

possível para navios que demandassem ou viessem do hemisfério sul.”16

No arquipélago, ao contrário do que muitas vezes acontece nas restantes ilhas do con-

tinente africano, a ocupação do território fez-se de acordo com a qualidade dos solos 

para a produção agrícola: foram as terras mais baixas e mais fáceis de trabalhar que 

atraíram, primariamente, o estabelecimento da população. A região do nor-noroeste e a 

costa leste, nomeadamente a região do nordeste da ilha, inclinam-se suavemente para 

o mar, abrindo-se em várias e amplas baías, originando largas várzeas com boas con-

dições para as culturas e, por isso, facilitando a colonização das terras. É aqui que se 

desenvolveram os primeiros povoados, a cidade e a maioria das vilas, onde os ‘filhos da 

terra’ ocuparam pequenos terrenos dispersando-se pela área. Aqui também se desenvol-

veram os primeiros campos limpos, pouco extensos devido aos movimentos do relevo, 

onde se plantava a cana-de-açúcar. “Não admira, pois, que sejam essas as áreas mais 

degradadas, dado que desde os primórdios da colonização se verificou a sobreposição 

dos solos mais fracos com as regiões mais densamente ocupadas.”17 

O acentuado relevo sempre fora o grande obstáculo para a implantação de povoamen-

to nas ilhas. Só no final do século XVI, quando a população já se estabelecera por pra-

ticamente todas as terras baixas, se subiu às serranias, de difícil fixação permanente. Os 

colonos, por instinto e salvaguardando a sua sobrevivência, adotaram uma humaniza-

ção profunda da paisagem, fazendo recuar a floresta primitiva para os pontos mais altos 

e construindo fundas arroteias caracterizadas pela variedade de plantio. “Desbravando 

os matos, degradando as formações espontâneas, substituindo-as mesmo integralmen-

te por formações novas, os homens transformaram quase por completo a fisionomia 

primitiva da ilha. Hoje, somente 1/140 do total das terras da ilha é que ainda se cobrem 

do revestimento espontâneo inicial.”18 A paisagem natural foi profundamente alterada, 

à medida que se sobe as altas serranias, as plantações vão rareando, transformando-se 

em campos de culturas lucrativas – ‘capoeiras’, hoje abandonados devido às transfor-

mações económicas. Só em grande altitude ainda são visíveis os ‘obós’, as florestas 

16 TENREIRO, Francisco. 1961. Colonização e Aculturação. A ilha de S. Tomé. Lisboa: Junta de Inves-
tigação do Ultramar. p.58
17 ROMANA, Heitor Alberto Coelho Barras. 1997. São Tomé e Príncipe : elementos para uma análise 
antropológica das suas vulnerabilidades e potencialidades. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. p.93
18 TENREIRO, Francisco. 1961. Clima, Solo e vegetação. A ilha de S. Tomé. Lisboa: Junta de Investiga-
ção do Ultramar. p.49
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[17] Tipo de vegetação [MG – baseado em 
http://www.tvciencia.pt/tvccat/pagcat/tvccat02.
asp?varcota=CDI-2084-1957]

[18] Densidade Populacional [MG – baseado em 
http://icsmm09.upc.edu/files/icsmm/program/pre-
sentacions/65_HealthforAll_AVaz.pdf]

primárias intocáveis pelo homem, [17] onde o ambiente resultante é inconveniente ao 

desenvolvimento do povoamento, não só pelo relevo acentuado, mas também pelas 

rigorosas condições climáticas e doenças que a elas se ligam. Só assim, a fixação no 

sul da ilha foi possível: entre as grotas, cavaletes e assentadas surgem os maiores esta-

belecimentos agrícolas de onde sobressaem concentrações de povoamento entre largas 

capoeiras vazias, de difícil acesso e ocupação.

No território santomense facilmente se identifica a cidade, com as suas casas moder-

nas a ladear a baía de Ana Chaves, e um conjunto de terreiros abertos entre a floresta 

densa. [18] Tudo o resto, as vilas, as povoações de pescadores, as pequenas casas de 

subsistência dos nativos, pelo seu mimetismo, confundem-se no emaranhado da vege-

tação. “Esta dispersão cria volume no nosso espírito à medida que nos embrenhamos: 

é como se da própria terra e por entre o emaranhado da vegetação os homens e as casas 

surgissem por encanto.”19 Mas é nestas zonas que se encontra o maior legado arquite-

tónico da ilha de São Tomé, onde a população se estabelece em minúsculas parcelas do 

território, sendo necessário, muitas vezes, entrar no mato para ter acesso à modesta casa 

de madeira e seu quinté circundante [19]. A casa popular São Tomé é considerada um 

alojamento básico, ou seja, uma “unidade de habitação dotada de certas instalações 

essenciais de um alojamento clássico e que, pelo tipo e precariedade da construção, 

não satisfaz inteiramente as condições exigidas por um alojamento clássico. Desde que 

tenha pelo menos duas divisões, sem cozinha nem casa de banho, deve-se considerar 

19 Idem. op.cit. p.115
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[19] Acesso a casa popular 
[http://viagemastomeprincipe.blogspot.pt]

[20] Bairro de pescadores [REIS, Fernando “A arte 
popular em Portugal: ilhas adjacentes e ultramar” 
p.159]

alojamento de base.”20 Os filhos da terra, genericamente conhecidos por forros fixa-

ram-se em bairros residenciais espalhados por todo o país, essencialmente no interior 

e nas periferias das zonas urbanas, em pequenos pedaços de terra, onde construíam as 

suas modestas habitações em madeira sobre palafitas e cultivavam os seus quintés e as 

suas pequenas roças. Em meados do século XVI, consta-se que alguns escravos ango-

lanos – angolares – salvaram-se de um naufrágio, escondendo-se na floresta da zona sul 

e criando aí os seus próprios aldeamentos baseados nos ‘quilombos’, de origem ango-

lana. Descendo à cidade, este povo fixou-se junto ao mar e espalhou-se pela costa em 

pequenas aldeias constituídas por casas semelhantes às dos forros, dedicando-se à pesca 

e ao cultivo dos seus quintais [20]. Hoje, os alojamentos básicos representam 77,6% dos 

alojamentos de São Tomé, constituindo o tipo predominante em todos os distritos. 

“As antigas casas de madeira, de aspecto sórdido e anti-higiénicas, foram, pouco a 

pouco, desaparecendo para darem lugar a casas modernas, lindos chalets, cuja cons-

trução obedeceu a preceitos estéticos e higiénicos e que dão à cidade um aspecto ale-

gre, bonito e confortável.”21 Os primeiros colonos de São Tomé foram homens que, 

voluntária ou intencionalmente, chegaram à ilha e desempenharam papéis importantes 

na gestão do país. Estes europeus constituem para a população santomense uma classe 

de comando económico e administrativo: são eles os proprietários e administradores 

das grandes roças e dos meios de produção, e, na cidade, possuem o poder económico e 
20 INE. 2003. Características e Condições da Habitação. Recenseamento Geral da População e Habita-
ção de 2001. p.14
21 1929. A Evolução de São Tomé e Príncipe. Boletim da Agência Geral das Colónias. Lisboa: Agência 
Geral das Colónias. p.155
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[21] Casa colonial na cidade 
[http://viagemastomeprincipe.blogspot.pt]

[22] Acesso a casa colonial [http://
viagemastomeprincipe.blogspot.pt]

social através dos serviços públicos e casas comerciais [21]. De acordo com o seu esta-

tuto social, esta classe edificou casas mais condignas e salientes por entre a intensa ve-

getação que constantemente cresce na ilha. Segundo as ‘Características e Condições da 

Habitação’ registadas pelo INE, as melhores condições de habitabilidade que a casa co-

lonial comporta colocam-na entre os alojamentos clássicos, que “pela forma como foi 

construído, reconstruído ou reconvertido, se destina à habitação permanente de uma 

família, não estando no momento censitário a servir totalmente para outros fins.”22 

Além de um bom acesso à rua, quer através de jardim, terreno ou zona comum dentro 

de um edifício [22], estes alojamentos devem possuir “todas as condições necessárias 

de habitabilidade, ou seja, energia eléctrica, água no interior da casa, instalações 

sanitárias, etc., e obedecer a critérios de construção numa área urbana.”23 Desde o 

início da colonização, a autoridade portuguesa estimulou a miscigenação social como 

uma medida política de povoamento: toda a mulher escrava e os filhos resultantes de 

ligações com o homem branco deveriam ser libertados, levando à formação de um novo 

grupo social, os crioulos, que, a partir do século XIX, vieram a constituir a aristocracia 

da terra. Estes mulatos, descendentes dos primitivos proprietários, foram os grandes 

herdeiros do espólio de São Tomé. Com o fim da escravatura viram-se  incapazes de 

administrar as suas posses, diluindo-se por entre os escravos forros. Ainda hoje, sobre-

vivem grandes casas senhoriais que comportam 10,6% dos alojamentos do país, predo-

minando mais no meio urbano – 14,6% - que no meio rural – 6,1%.
22 INE. 2003. Características e Condições da Habitação. Recenseamento Geral da População e Habita-
ção de 2001. p.14
23 INE. 2003. Características e Condições da Habitação. Recenseamento Geral da População e Habita-
ção de 2001. p.14
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[23] Roça transformada em aldeamento privativo [MG] [24] Roça adaptada a área residencial 
[http://stomepatrimonio.blogspot.pt]

Em 1800, a introdução da planta do café, e vinte anos mais tarde a introdução da plan-

ta do cacau conduziram ao aumento da procura nos mercados internacionais destes dois 

produtos, trazendo a São Tomé muitos portugueses e europeus com o intuito de recuar 

as matas até aos pontos mais altos e afastados do mar, explorar as terras e propriedades 

santomenses e produzir estes dois produtos que pareciam representar a prosperidade 

para a ilha. Além da cidade, as roças constituíam as maiores comunidades. Os seus 

proprietários, salvaguardando o seu interesse na entrega exclusiva dos serviçais ao tra-

balho nestes complexos, fixaram-nos em aldeamentos junto às sedes, construindo-lhes 

creches para os seus filhos, hospitais privativos que asseguravam a assistência médica, 

cooperativas instituídas em seu favor e outras regalias. Estes serviçais, descendentes de 

gentes de outras terras – tongas, formaram a população que constituía as roças, e estas 

transformaram-se em verdadeiros aldeamentos privativos [23], muitas vezes excessiva-

mente modelares, independentes dos serviços públicos e sociais que se encontravam 

na cidade. Hoje, a subdivisão das terras pelos trabalhadores dos complexos agrícolas 

transformou as unidades de produção agrícola em povoamentos, cujos espaços públicos 

foram adaptados como áreas residenciais e a falta de manutenção por parte dos utili-

zadores conduziu à sua degradação e abandono [24]. Contudo, a sua reabilitação não é 

uma hipótese perdida, ainda é possível fazê-la através da criação de dinâmicas que per-

mitam ultrapassar o grande obstáculo que permanece na dificuldade de gerir, financeira 

e tecnologicamente, as operações de requalificação: a aposta no turismo e/ou a moti-

vação de membros políticos e comunidades locais a participar na própria reabilitação. 
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[25] Área onde predominam casas populares na cidade de São Tomé 
[MG – baseado em baseado em imagens Google Maps]

Análise Urbanística, Arquitetónica e Construtiva

Casa Popular

“Mais complexa ou não, consoante o nível social do seu proprietário, a casa é por 

toda a ilha uma réplica da natureza”24

A grande massa de construção na ilha de São Tomé é composta por casas tradicio-

nais edificadas pela população em geral, nomeadamente pelos pescadores e ‘filhos da 

terra’. Adquirindo uma ocupação dispersa do território, muitas das vezes, as casas só 

são visíveis quando, entrando pelo mato, já nos situamos dentro da própria aldeia [25]. 

Sem qualquer preocupação e noção de conjunto, apenas evitando as irregularidades do 

terreno, o facto das próprias casas se confundirem com a natureza não é por acaso: uma 

cortina de vegetação circunda o povoamento, protegendo-o do vento forte, durante o 

período de tempo seco, mas com chuvas miúdas e forte humidade. Assim, a casa po-

pular abre-se para um quintal, ou quinté, composto por uma variedade de plantas que 

representam a única fonte de rendimento para esta população. É nestes quintais que 

muitos habitantes erguem vários anexos de construção simples, baseadas em elementos 

24 ROMANA, Heitor Alberto Coelho Barras. 1997. A sociedade santomense. São Tomé e Príncipe : 
elementos para uma análise antropológica das suas vulnerabilidades e potencialidades. Lisboa: Univer-
sidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. p.219-220
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[26] Estacaria que sobreleva a habitação [MG] [27] Tipologia de 2 pisos 
[http://viagemastomeprincipe.blogspot.pt]

vegetais, que servem de apoio à atividade agrícola: pequenos currais ou galinheiros e 

armazéns para guardar as alfaias, vários utensílios e a madeira que constitui o principal 

combustível para cozinhar.

A casa tradicional de São Tomé, além de ser totalmente construída com elementos 

fornecidos pela própria natureza – madeira, andalas de certas palmeiras, palha, nervuras 

– apresenta caraterísticas que respondem às circunstâncias ambientais particulares da 

ilha. Geralmente de planta quadrangular, a casa assenta sobre uma estacaria, sobrele-

vando-a de um solo encharcado e lamacento que se formava na região baixa e pantano-

sa da cidade durante quase todo o ano [26]. Assim, o afastamento  que então se formava, 

além de defender a casa da humidade e dos insetos que são atraídos pela acumulação 

de água – mosquito da malária, criava também uma proteção contra o calor, tornando a 

casa mais fresca. Além da estacaria, em algumas casas pode-se encontrar a tipologia de 

dois pisos, possivelmente loja e sobrado [27]. 

Para a construção destas habitações, os santomenses derrubam algumas árvores de 

grande porte, que abundam nas florestas – a da jaca, quina e pau-ferro, e daí extraem 

tábuas que são alisadas para constituírem não só a estrutura, mas também todo o reves-

timento da casa. Embora a pedra seja um elemento em abundância na ilha, este material 

apresenta caraterísticas de difícil extração e transporte, além de ser bastante mais caro, 

estando apenas presente nas primeiras igrejas e edifícios públicos, cujas construções fo-

ram realizadas com pedra aparelhada e transportada de Portugal como lastro nos navios 

para transporte posterior de mercadorias. “A cobertura é ainda uma resultante das con-
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dições do ambiente.”25 Tradicionalmente compostos por elementos vegetais – madeira, 

palha grossa, erva, folhas de coqueiro, palmeiras-leque ou principalmente palmeiras-

-de-azeite – os telhados foram posteriormente modernizados com chapa ondulada de 

zinco, por esta ser um material de baixo custo, mais resistente e mais durável.

“Construção e tamanho dependem das posses ou posição social do proprietário.”26 

Em toda a ilha podem-se ver diferentes tipologias de habitações populares, variando 

de acordo com a posição que o habitante toma na sociedade e os poderes que detém. As 

casas mais abastadas destacam-se do povoamento pelo seu tamanho e pelo requinte nos 

pormenores, nomeadamente no uso de balaústres bem desenhados fazendo a guarda da 

varanda, que muitas vezes serve como local de trabalho, e na existência de pequenas 

capelas de madeira [28]. Muitas vezes constituídas por mais de um piso, estas casas 

dos habitantes forros são visíveis essencialmente no nordeste da ilha. As casas mais 

modestas, por seu lado, apresentam as condições mínimas para a sobrevivência dos 

seus moradores, os pescadores nativos. Com planta de forma quadrangular, estas casas 

raramente são construídas em madeira, limitando-se aos elementos vegetais – andala* 

de palmeira na cobertura e paredes de valaplé**. Estas apresentam apenas uma divisão 
25 TENREIRO, Francisco. 1961. A ilha e os homens. A ilha de S. Tomé. Lisboa: Junta de Investigação 
do Ultramar. p.124
* andala - folhas de coqueiro, palmeira-leque e principalmente palmeiras-de-azeite com que se constrõem 
os telhados (ROMANA, Heitor Alberto Coelho Barras. São Tomé e Príncipe : elementos para uma aná-
lise antropológica das suas vulnerabilidades e potencialidades. p.220)
** valaplé - andalas unidas, constituindo uma parede (REIS, Fernando. São Tomé e Príncipe. In: LIMA, 
Fernando de Castro Pires. (ed.) A arte popular em Portugal: Ilhas adjacentes e Ultramar. p. 156.)
26 REIS, Fernando. 1970. São Tomé e Príncipe. In: LIMA, Fernando de Castro Pires. (ed.) A arte popular 
em Portugal: Ilhas adjacentes e Ultramar. Lisboa: Verbo. p. 156

[28] Casa abastada [TENREIRO, Francisco. “A ilha 
de São Tomé” Estampa XXVIII A]
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[29] Casa modesta [Francisco Tenreiro, op.cit 
Estampa XXVIII B]
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térrea e apenas uma porta, sem qualquer janela ou postigo [29 e 30]. A cozinha é apenas 

constituída por um conjunto de andalas espetadas na terra e unidas por cordas de fibras 

de coco, sem qualquer cobertura e só com duas pedras a indicar a entrada. Entre as casas 

mais complexas e as casas mais modestas podem-se colocar as casas construídas pelos 

pescadores angolares, de maior permanência no sul da ilha. As povoações angolares 

apresentam-se como um aglomerado de casas modestas, sem qualquer planeamento, 

muito semelhantes às habitações dos forros nativos. Também de planta quadrangular, as 

casas sobrelevam-se do solo, através de estacas naturais, ou seja, não alisadas ou traba-

lhadas, mantendo muitas vezes um equilíbrio impressionante.  Tal como as casas tradi-

cionais dos nativos, as casas angolares são construídas com materiais locais: a estrutura 

é feita em madeira e, em alguns casos, revestida por tabuado, a cobertura é sempre em 

andala de palmeira [31], embora atualmente também substituída por chapas de zinco. 

Geralmente composta pela loja e sobrado, todas as casas angolares possuem apenas 

duas divisões, a sala, que nas casas de melhores condições, abre para a varanda, que é o 

elemento de maior destaque, ocupando toda a frente da habitação e cujos balaústres são 

desenhados com perfeição, e o ‘leito’, que comunica diretamente com a cozinha, quan-

do ligada à casa. Como o revestimento é feito com tábuas assentes no sentido vertical, 

os angolares pintam-nas com cores fortes e tons diferentes, frequentemente de azul e 

branco ou de ocre e branco, embora também se encontre a combinação de azul ou ocre 

com a cor natural da madeira. O que notoriamente distingue as casas dos forros com as 

casas angolares são a ausência de quintais. Quando estas os têm, os quintais constituem 

apenas umas pequenas frações de terra protegidas dos ventos por paliçadas de andala 
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[30] Casa modesta sobre estacaria [Francisco 
Tenreiro,  op.cit Estampa XXXIV B]

[31] Casa angolar [Francisco Tenreiro, op.cit 
Estampa XXXVII B]
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de palmeira ou coqueiro, onde cultivam alguns produtos de consumo próprio. 

“A casa e o quintal (‘quinté’) ou a casa e a modesta ‘roceca’ são na paisagem o tes-

temunho de um estilo de vida essencialmente rural. Mas mais: pela estrutura da casa, 

com loja e sobrado, varanda com alpendre e escada exterior, pela sua função – casa de 

camponeses -, pela vida feita essencialmente ao ar livre, a casa típica de São Tomé faz 

lembrar, em muito, a casa rural do interior norte de Portugal.”27

Esta atitude campestre da vida do nativo aproxima-se mais de um estilo europeu do 

que africano, o que deriva do transporte de população do norte de Portugal para São 

Tomé, no período de colonização. Nas suas habitações, a cultura portuguesa também 

está presente: ao longo das estradas da zona mais povoada – nordeste – são visíveis pe-

quenos portões de madeira que dão acesso aos quintés, que recordam a entrada das mo-

destas quintas portuguesas; não faltam ainda, em algumas casas populares santomenses 

os caraterísticos pombais meramente decorativos, que relembram certas zonas do norte 

de Portugal, nomeadamente as quintas do Douro.

Mas se existe uma assimilação do estilo europeu pelo santomense, este também não 

renunciou ao seu estilo original, o africano. Analisando a arquitetura africana, podemos 

observar algumas similitudes entre a casa tradicional santomense com a casa vernacu-

lar guineense, caraterísticas estas que talvez tenham sido trazidas pelos escravos que 

foram impelidos da costa africana e trazidos para a ilha de São Tomé, com o intuito de 

trabalhar arduamente nas roças e servir a alta aristocracia da cidade. Estas semelhanças 

obedecem a uma resposta imediata à natureza dos países: de clima quente e húmido, 

chuvas fortes e níveis de humidade elevados, e uma floresta densa e variada. Tendo de 

enfrentar siuações como a radiação solar, a chuva intensa e a humidade do ar, em ambos 

os países encontram-se casas cuja planta, geralmente de forma retangular, é simples, 

muitas vezes sem qualquer divisão interna, permitindo a diminuição da possibilidade de 

formação de zonas de mais calor e evitando a existência de demasiados obstáculos. Tal 

como em São Tomé, a existência de varandas é uma caraterística das habitações guine-

enses, mas aqui, estas prolongam-se ao redor de toda a habitação, num patamar sobre-

-elevado do chão – cerca de 20 a 50 cm – protegendo-a dos solos húmidos e da corrente 

das chuvas. Por outro lado, esta varanda coberta permite também defender as paredes 

da ação direta dos raios solares e da água das chuvas, promovendo a ventilação natural, 

através do espaço entre a cobertura e as paredes. A chapa de zinco também tem vindo a 

substituir a palha e colmo que constitui as coberturas das casas tradicionais guineenses, 
27 TENREIRO, Francisco. 1961. A ilha e os homens. A ilha de S. Tomé. Lisboa: Junta de Investigação 
do Ultramar. p.126

Capítulo II . Caraterização da arquitetura de São Tomé



Construir em São Tomé . 35

por ser um material mais fácil de montar e de não necessitar de substituições periódicas. 

A arquitetura tradicional dos países africanos apresenta as características básicas que 

diminuem os impactos negativos nos seus ocupantes, no que diz respeito ao ambiente 

e à saúde, conforto e produtividade. “Esta incorpora tecnologias construtivas que são 

o produto do conhecimento empírico de muitas gerações, que ao longo dos séculos de-

senvolveram estratégias de adaptação ao meio ambiente, utilizando recursos locais.”28 

Atualmente, a problemática da construção em países africanos parece consistir na falta 

de adaptação ao contexto climático, socioeconómico e cultural em que se insere, numa 

cópia de modelos externos ou no uso de materiais menos adequados às condições locais.

A casa popular santomense, elemento peculiar na paisagem rural da ilha, apresenta um 

conjunto de caraterísticas eficazes e económicas que servem de base a uma estratégia 

a utilizar em projetos de edifícios que se inserem no mesmo contexto. Hoje, a questão 

ambiental é um tema que deve envolver toda a sociedade, promovendo um uso respon-

sável dos recursos locais, materiais de baixo custo. O que deve ser sinónimo de moder-

nização nos futuros projetos santomenses são os meios e técnicas de construção, que 

permitem uma utilização mais racional do material e um maior conforto e segurança. 

No entanto, apesar destas medidas no setor construtivo serem determinantes, só serão 

possíveis, em países como São Tomé e Príncipe, quando fomentadas por um crescimen-

to económico que permita o desenvolvimento de tecnologias de construção. Tendo em 

conta o clima quente e húmido, os recursos materiais e o contexto socioeconómico do 

país, com as casas populares são lançadas as medidas fundamentais para a concepção 

de uma casa confortável, que respeite o meio físico envolvente e que envolva reduzidos 

custos na construção e na manutenção. Os principais problemas associados ao clima 

são o excesso de calor, de humidade e as fortes chuvas que surgem durante a gravana 

– estação seca. Como é que a arquitetura é capaz de proteger das chuvas intensas e da 

forte incidência de raios solares? As casas tradicionais mostram as respostas. Sendo 

um país de clima tropical quente, onde o calor é a maior causa para o desconforto, as 

casas populares asseguram a existência de ventilação natural e constante das constru-

ções, mantendo um desenho próprio da estrutura da cobertura de duas águas desfasadas 

e tendo presente elementos como varandas exteriores e outros espaços cobertos pelo 

prolongamento da cobertura, assegurando o sombreamento das paredes. No entanto, 

relativamente ao desempenho térmico, as casas tradicionais santomenses deixam muito 

a desejar. A madeira é um recurso florestal muito abundante, mas, apesar de constituir 
28 GUEDES, Manuel Correia. 2011. Arquitectura sustentável na Guiné Bissau: manual de boas práticas. 
[S.L]: CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. p.1
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um elemento de baixa condutividade térmica, se usada singela, como tem pouco espes-

sura, tem pouca resistência térmica; contudo, se aplicada em duas folhas ela permite 

o aprisionamento de massas de ar no seu interior, garantindo, neste caso, uma menor 

absorção de calor para o interior das construções, funcionando como um bom isolante. 

Contudo, o uso inadequado deste material, aliado a problemas de secagem e tratamento, 

e a um meio ambiente quente e húmido acelera a sua deterioração. Por outro lado, a 

chapa de zinco usada na cobertura é um fraco isolante térmico e acústico, contribuindo 

para o sobreaquecimento do interior da casa, nomeadamente se esta não possuir um 

teto falso. O excesso de humidade e a forte corrente das chuvas confirmam o descon-

forto térmico no interior das moradias e constitui uma das principais agressões aos 

materiais e construções. Nos países tropicais, o uso de materiais orgânicos degradam-

-se mais rapidamente e a questão dos insetos, como térmitas e mosquitos, representam 

um perigo para a madeira e outros elementos naturais que estruturam as habitações. 

Para se proteger contra estes malefícios, a casa popular de São Tomé adota o método 

da sobrelevação da casa em relação ao solo, apoiando o espaço habitável em estacaria 

de madeira ou pilares, criando um espaço ao nível do rés-do-chão que contribui para 

tornar a casa mais fresca. Do ponto de vista económico, a utilização de recursos naturais 

e locais tornam-se atrativos pelo baixo custo de material, pela simplicidade de produção 

e aplicação. No entanto, nos dias que correm, é necessário avaliar a sua disponibilidade 

enquanto matéria-prima, a energia necessária para a sua transformação e o potencial de 

reciclagem e reutilização do material. Em São Tomé, o grande impacto da construção 

advém do excesso de consumo dos recursos naturais e da erosão dos solos. Assim, a 

viabilidade económica não deve ser tomada em consideração somente pela escolha dos 

materiais e técnicas construtivas, mas também pelo impacto que estes proporcionam no 

ambiente, pois os custos são também significativos.

Em síntese, a casa tradicional de São Tomé apresenta um conjunto de soluções aos 

problemas que, ao longo da história, afetaram a construção nessa região. Na sua análise 

encontra-se um conjunto de saberes que nos permitem, hoje, realizar projetos de edifí-

cios que adquiram um bom desempenho no seu conforto interior. Como recomendações 

gerais para a construção em São Tomé, deixadas pelas suas casas populares, salienta-se:

[1] Sombreamento de paredes e vãos através do prolongamento da cobertura, evitando 

o desgaste dos revestimentos das paredes provocado pelo sol e/ou pela chuva;

[2] Existência de varanda exterior ao redor de todo o edifício, ou pelo menos na fa-

chada principal, impedindo a incidência direta dos raios solares sobre as paredes [32];
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[3] Uso de coberturas inclinadas, favorecendo o escoamento rápido das águas da chu-

va e diminuindo a área de incidência e exposição ao sol, com águas desfasadas, promo-

vendo a ventilação pela cobertura [33];

[4] Sobrelevação do espaço habitável do solo, impedindo a humidade e a atracção de 

mosquitos e outros parasitas;

[5] Uso de chapas de zinco ou chapas galvanizadas na cobertura, pois são mais re-

sistentes e duráveis, mas associá-las a isolamentos térmicos e acústicos, por exemplo 

na criação de tetos falsos ou painéis ‘sandwich’ nas habitações mais económicas, ou a 

revestimentos superiores por espécies vegetais, ou a utilização de coberturas ventiladas; 

[6] Promoção de desinfestações nos materiais de construção, com produtos protetores 

adequados, e proteção de vãos e janelas com redes internas;

[7] “O arquiteto, na sua prática profissional, para além da utilização de materiais lo-

cais e da introdução de sistemas de energias renováveis, deve prever no projecto os es-

paços de construção prioritária e contemplar o edifício como um organismo que pode 

crescer, num processo espacial evolutivo que acompanha o crescimento das famílias. O 

abrigo evolutivo que comporta espaços com potencial de expansão, para a família em 

crescimento, é um elemento cultural em África.”29 

As habitações vernaculares encerram em si um conhecimento empírico que valoriza 

as técnicas antigas e utiliza métodos mais adequados para a região onde se encontra. 

Mais do que uma imagem simbólica da arquitetura santomense, a casa popular ajuda 

a preservar o que a construção local tem de mais genuíno, a adaptação da arquitetura a 

um país de clima tropical e de fracas condições económicas.
29 Idem. op.cit.p.14-15
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[33] Esquema da movimentação do ar [MG][32] Varanda exterior de casa popular [MG]
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[34] Exemplo - Casa Popular [MG]



Construir em São Tomé . 39

• Caraterização de exemplos 

Traçado o quadrilátero que estabelece a forma da habitação, assentam-se prumos, os 

mais altos que se pode encontrar, que constituem a estacaria e o esqueleto da construção 

[35a]. Sobre estes prumos estrutura-se o sobrado, com tábuas atadas, nas casas menos 

abastadas, ou pregadas em ambas as pontas. Os prumos que compõem a estrutura da 

habitação prolongam-se sobre o sobrado e aí são devidamente travados com tábuas co-

locadas na diagonal [35b], permitindo posteriormente a colocação do tabuado, deixando 

apenas intervalos para a localização de portas e janelas [35c]. A escada de acesso ao 

sobrado é exterior e quase a prumo. Assim, a casa construída apresenta a capacidade de 

se desmanchar nos seus elementos constitutivos, permitindo o fácil transporte de um 

local para outro que apresente melhor qualidade.

Tradicionalmente composta por elementos vegetais, a cobertura tem vindo a ser subs-

tituída pela chapa ondulada de zinco [35d], por ser mais resistente e de fácil montagem. 

No entanto, este novo elemento torna as casas menos confortáveis, muito mais quentes 

e, por isso, menos saudáveis. De qualquer modo para garantir a ventilação da casa pela 

cobertura, os telhados são de duas águas, geralmente desfasadas uma da outra, e uma 

das suas abas é prolongada para a frente, de maneira a cobrir uma pequena varanda de 

acesso ao quintal, cuja escada se localiza num dos extremos ou mesmo a meio.

Capítulo II . Caraterização da arquitetura de São Tomé
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[35] Fases do sistema construtivo da casa popular [MG]
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[36] Planta do caso de estudo [MG]
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A cozinha apresenta-se como um anexo da casa, construída no quintal, e de aspeto 

muito frágil. Também de planta retangular, mas quase sempre de piso térreo e de pro-

porções muito mais modestas, estas construções, feita de folhas de palmeiras, servem 

apenas para proteger o fogo de preparação dos alimentos da chuva e do vento, sendo, 

por isso, fáceis de desmontar e transportar para outro local.

Tal como nas restantes casas populares, a habitação aqui exposta apresenta a madeira 

como material predominante, essencialmente jaqueira e fiteira, constituindo uma habi-

tação de planta retangular dividida, internamente, em apenas quatro espaços: uma sala, 

uma despensa e dois quartos [36]. Apesar de se encontrar ainda em construção, é notório 

o seu assentamento sobre estacaria de madeira, baseada na colocação de vários prumos 

apoiados em pedra, pois a pedra torna-se mais resistente à humidade do solo que a 

madeira, e tábuas na diagonal para o seu travamento. Forma-se, assim, um afastamento 

do solo  com cerca de 2 metros de altura, que sobreleva o espaço habitável que, neste 

caso, se desenvolve num só piso. Estruturado o sobrado, o prolongamento dos prumos 

permitem a colocação do tabuado, no sentido vertical. Na fachada oeste da habitação 

este revestimento muda de direção, sendo aplicado no sentido horizontal, talvez para 

um melhor escoamento das águas da chuva vindas nessa direção, ou simplesmente o 

facto desta direção ser usada apenas numa parede esteja relacionada com a poupança de 

material [37]. A escada de aceso à habitação é totalmente construída de madeira e dirige-

-se a uma varanda aberta num único vão de grandes dimensões. 

Com a cobertura revestida a chapa ondulada de zinco, nesta habitação é visível uma 

[37] Revestimento em duas direcções [MG]



Construir em São Tomé . 41

preocupação em garantir ventilação do espaço habitável pela cobertura, criando uma 

abertura resultante do desfasamento das duas águas inclinadas que a constituem [38]. 

Por outro lado, o prolongamento da cobertura para além do encontro das paredes evita 

a incidência direta dos raios solares sobre elas e a leve inclinação das duas águas que a 

constituem permite o rápido escoamento das águas da chuva.

Nesta fase de construção, a cozinha ainda não adquire um local isolado da casa, dedu-

zindo a sua construção à posteriori. 

No terreno adjacente, uma segunda casa destaca-se pela sua varanda, aberta nos seus 

lados, mas coberta por um prolongamento da cobertura que a protege; e a estacaria de 

madeira que, com as práticas usuais dos seus utilizadores, foi fechada com planos de 

madeira, de maneira a constituir mais um espaço habitacional [39]. 

Assim, neste local podemos analisar duas tipologias de casas populares, com as suas 

semelhanças e diferenças. Ao longo das estradas da ilha, e essencialmente ao penetrar 

nos caminhos por entre a vegetação, damos conta da quantidade desmesurada de va-

riedades de casas tradicionais, no entanto todas com a mesma estrutura. Levantado o 

esqueleto da casa e apoiada a cobertura, normalmente em chapa ondulada de zinco, 

surgem elementos que assinalam a sua identidade: varandas ao redor de toda a casa, 

permitindo o ensombramento de todas as fachadas, uso de janelas de vidro, pormenores 

na guarda da varanda e balaústres requintados ou pequenos portões de madeira que 

delimitam o terreno e dão acesso aos quintais e  anexos dispersos. Podem-se ver ainda 

situações mais extremas como casas sobrelevadas do solo e assentes em paredes de 

betão, em detrimento da estacaria de madeira. 
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[38] Desfasamento das águas na cobertura [MG] [39] Casa popular adjacente [MG]
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Casa Colonial

O antigo território colonial constitui um espaço de transformações estruturais, onde 

predomina a herança colonialista e a apropriação das estruturas do local de implantação 

para a edificação de uma nova nação, com renovações socioeconómicas, territoriais e 

identitárias. Particularmente, Portugal, talvez pela sua pequena escala de território e re-

duzida população, mostrou-se bastante permeável à assimilação de padrões e contribu-

tos dos territórios além-mar, usando-os como escudo para reagir perante as imprevisi-

bilidades. São Tomé e Príncipe foi uma colónia que bem demonstrou esta miscigenação 

e adaptação, sofrendo, desde os primórdios da sua colonização, mutações territoriais e 

socioeconómicas através de estruturas que vieram a ser transformadas para responder 

a outras necessidades [40]. Esta leitura do colonialismo permite-nos ver o espaço colo-

nial como um laboratório, “onde se processa a adaptação ao local e a integração de 

múltiplos contributos, constituindo portanto um produto de miscigenação, ou seja, de 

conjugação de múltiplas influências.”30

No campo da arquitetura, o período colonial registou uma abundância de edifícios de 

30 FERNANDES, Ana Silva, et al. 2012. Regeneração das roças de São Tomé e Príncipe: herança e 
apropriação, desafios e potencial para o desenvolvimento. Actas do Colóquio Internacional São Tomé e 
Príncipe numa perspectiva interdisciplinar, diacrónica e sincrónica, p.159
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[40] Área onde predominam casas coloniais na cidade de São Tomé 
[MG – baseado em baseado em imagens Google Maps]
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habitação e comércio em contextos urbanos centrais, que foram, pouco a pouco, subs-

tituindo as antigas casas de madeira de fracas condições de habitabilidade. Moradias 

modernas ao estilo colonial obedecem a princípios estéticos e higiénicos que tornam 

a cidade, o cenário das grandes mutações coloniais, mais alegre e confortável. Estes 

primeiros edifícios e os espaços urbanos envolventes, nomeadamente o aparecimento 

de um porto e vários edifícios de caráter religioso e civil, deram origem a uma rua que, 

acompanhando o terreno, desenvolve-se junto à costa, sendo o elemento estruturante 

de todo o aglomerado [41]. O crescimento da cidade de São Tomé foi-se definindo ao 

longo desta rua – Rua Direita –, caraterizando-se pela implantação de um traçado regu-

lar baseado num conjunto de ruas que estruturam quarteirões de planimetria retangular, 

reflexo de uma intenção de planeamento. Do mesmo modo, há uma expansão da cidade 

para o interior através da implantação de pontos notáveis, como edifícios religiosos e 

defensivos, criando uma nova rede viária.

Em meados do século XVII podemos reconhecer quatro espaços urbanos na cidade 

de São Tomé: um junto à Sé [42a], outro junto ao cais [42b], outro junto à Igreja da 

Conceição [42c] e outro junto à Igreja de São João [42d]. Destes, destaca-se o primeiro 

núcleo, para onde convergem as ruas mais importantes da cidade, e o largo ligado às 

atividades marítimo-comerciais, que se define não pela existência de um terreiro mas 

por um alargamento das ruas – atual Praça da Independência. Além dos largos e das 
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[41] Rua estruturante - Rua Direita [MG – basea-
do em baseado em imagens Google Maps]

[42] Principais largos da cidade [MG – baseado 
em baseado em imagens Google Maps]
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praças são igualmente importantes a existência de fortificações que protegiam as cida-

des e populações, representando os pontos de consolidação dos sistemas de urbanização 

colonial portuguesa. Em São Tomé, como noutras colónias de fundação portuguesa, 

estas fortificações, além de protegerem as amplas baías viradas a Sul, provocaram o 

desenvolvimento da cidade no sentido da sua localização.

“A mais destacável arquitectura de habitação e de lojas comerciais tipificava-se no 

modelo com dois pisos e avarandados corridos sobre a fachada – estes ainda visíveis 

nos anos 1950-60.”31

A casa colonial de São Tomé exprime a miscigenação a que a colónia, de fundação 

portuguesa, esteve sujeita: esta expressa não só uma adaptação ao meio insular onde se 

insere, mas também uma estreita ligação com os princípios transportados pela cultura 

e tradição portuguesa. O que carateriza este tipo de casa é a regularidade de propor-

ções oferecida por uma volumetria longa e compacta de planta rectangular ou quadrada 

[43], isolada com logradouro ou com dois pisos, sendo o rés-do-chão destinado ao co-

mércio [44], e definida por paredes resistentes e espessas, de alvenaria de pedra, taipa 

ou adobe, que constituem materiais e técnicas baratas e acessíveis. Assim, atualmente 

pode-se observar em terras santomenses a presença de terra como matéria prima, não 

só na construção de casas de adobe mas também de taipa, de blocos de cimento va-

zados, de dimensão reduzida e produzidos no próprio local da obra com areia e com 

cimento como ligante, e pedra variada, muitas vezes de origem vulcânica. Geralmente 

31 FERNANDES, José Manuel. 2005. Ilha de São Tomé e Príncipe com Ajudá na costa. Arquitectura e 
urbanismo na África Portuguesa, Casal de Cambra: Caleidoscópio. p.20
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[43] Volumetria longa de casa colonial 
[http://viagemastomeprincipe.blogspot.pt]

[44] Casas coloniais [http://www.hpip.org/def/pt/
Conteudos/Contextos/AfricaSubsaariana/Gui-
neGolfoDaGuineSaoTomeEPrincipe/Imagens]
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caiadas, as fachadas salientam-se nos cunhais e nas molduras dos vãos, deixadas em 

pedra aparente ou revestidas a cor. Internamente, predomina a madeira nos pavimentos 

e nas paredes divisórias, construídas em tabique. Com alguma frequência, em casos 

mais recentes surgem alguns reforços metálicos, provenientes dos carris dos caminhos-

-de-ferro, que com o abandono do cultivo e produção nas roças, ficaram num estado 

avançado de degradação. 

Adaptando-se ao meio ambiente onde se insere, a casa colonial tem características 

que a permitem proteger contra o calor, a humidade e as chuvas intensas. Tal como 

na casa tradicional, a varanda larga e saliente é um elemento essencial para garantir o 

sombreamento das paredes [45]. Nesta tipologia, as varandas e os vãos, quando de gran-

des dimensões, aparecem associados à utilização de palas, que se destacam da fachada 

[46]. As varandas apresentam um pavimento mais baixo que o do interior da habitação, 

para não existir infiltrações de água das chuvas, sendo, por vezes totalmente fechadas 

para também defender a casa da infestação de mosquitos. Promovendo a ventilação 

no interior, as moradias apresentam, na sua maioria, um pé-direito elevado com vãos 

regularmente colocados, com correspondência clara entre os seus dois pisos e com os 

espaços entre vãos mais largos que as aberturas dispostas em espaços iguais ao longo 

da fachada. Algumas recomendações de projeto das casas coloniais insulares eram deli-

neadas mas muitas vezes não cumpridas: demonstrando preocupações com a humidade 

dos solos, previa-se uma sobrelevação da construção em aproximadamente 50 cm, a 

orientação e disposição das casas nem sempre foi a melhor, dificultando, por vezes, a 

sua ventilação.
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[46] Varanda de casa colonial 
[http://viagemastomeprincipe.blogspot.pt]

[45] Pormenor [FERNANDES, José 
Manuel. “Arquitectura e Urbanismo 
na África Portuguesa” p.45]
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“Dentro deste quadro, as coberturas demonstram clara preferência pelo uso do te-

lhado de quatro águas, com aplicação de telha de meia cana; e dentro deste género 

de cobertura, são geralmente filiáveis num tipo especial, que apresenta pronunciado e 

elegante encurvamento na base, e que se poderia apelidar de ‘tipo português’.”32

Um outro elemento caraterístico da casa colonial em países insulares é a cobertura 

de telhados múltiplos, ou habitualmente designados telhados ‘de tesouro’[47]. Embora 

também estejam presentes em casas tradicionais, este tipo de cobertura é mais marcante 

nas habitações urbanas, que, pela sua planta alongada e estreita, maiores dimensões e 

complexidade de compartimentação interna, impõem coberturas mais elaboradas [48]. 

Esta tipologia de cobertura é composta por um sistema de telhados com quatro águas, 

muito inclinados, individualizados por cada compartimento da habitação, e definidos 

por quatro paredes portantes. Com estrutura em madeira, estes telhados de pequenas 

dimensões são revestidos a telha marselha, material típico da Europa Mediterrânea e 

utilizado em Portugal, e são definidos por um sanqueado suavemente encurvado que 

remata num beiral simples, e que se traduz no elemento mais peculiar da casa colonial. 

Reagindo ao clima quente e húmido, a necessidade de ventilação na cobertura é im-

portante. Desta forma, a cobertura da casa colonial é revestida, pelo seu interior, con-

cebendo uma câmara que isola toda a camada de ar que aí se forma. Do mesmo modo, 

segundo as características dos países tropicais, as coberturas têm de ser construídas de 

maneira a resistirem às chuvas fortes, adquirindo inclinações acentuadas para permitir 

o rápido escoamento das águas.
32 FERNANDES, José Manuel. 1992. A Casa Urbana nas Ilhas. Cidades e casas da Macaronésia. Evo-
lução do território e da arquitectura doméstica nas ilhas atlânticas sob influência portuguesa. Quadro 
histórico do séc. XV ao séc. XVIII. Doutoramento em Arquitectura, Lisboa: Faculdade de Arquitectura. 
U.T.L. p.184
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[47] Esquema de cobertura de telhado múltiplo
 [J. M. Fernandes. “Cidades e casas da Macaroné-
sia” fig. 249 Vol II]

[48] Casa com telhado ‘de tesouro’ 
[http://viagemastomeprincipe.blogspot.pt]
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A casa santomense do período colonial exprime não só uma capacidade de adaptação 

ao contexto insular, mas também uma persistência dos modelos da cultura da comuni-

dade portuguesa. A ocupação inicial da ilha por um número significativo de colonos 

e suas famílias, num curto espaço de tempo, provocou um imediato desenraizamento 

e uma necessidade de agir perante o imprevisível. Por outro lado, os dados culturais 

transportados por esta comunidade, nomeadamente no campo construtivo, foram tam-

bém conduzindo a soluções inovadoras e diferentes, criando uma nova aparência dos 

espaços e do habitat africano. O uso de materiais diversos é o maior exemplo desta 

miscigenação.

A arquitetura vernacular das ilhas do Atlântico (Macaronésia) – Madeira, Açores, Ca-

nárias e Cabo Verde – representa a recriação inventiva e a adaptação ao contexto insular 

onde se encontra. Assim como a arquitetura tradicional santomense representa, para o 

seu país, um conjunto de saberes que nos permite perceber o seu contexto, também para 

as ilhas atlânticas, a arquitetura vernacular apresenta as soluções que nos permitem 

analisar as casas coloniais dessas ilhas. As principais características das casas coloniais 

de São Tomé estão presentes nas casas urbanas das ilhas da Macaronésia: a mesma vo-

lumetria, simetria e regularidade, os mesmos materiais, as coberturas em telha de meia-

-cana com beirais encurvados e os telhados múltiplos [49]. Também as habitações que 

compõem o meio rural das ilhas atlânticas apresentam algumas características similares 

com a casa colonial santomense. Os materiais que constituem a estrutura da constru-

ção permanecem os mesmos: blocos de pedra vulcânica ou alvenaria, ou muitas vezes 

simples blocos de pedra solta, dependendo do grau de acabamento que se pretende e 
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[49] Casa madeirense com telhado ‘de tesouro’ [FERNANDES, José, Manuel. 
“Cidades e casas da Macaronésia” fig. 252 Vol. II]
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do poder económico do seu habitante. Por vezes, encontram-se representações de uma 

‘arquitetura de terra’, escavada entre o movimentado relevo das ilhas e de cobertura de 

terra ou barro, revelando influências norte-africanas e meridionais. Apesar de persistir 

o uso da pedra nas paredes exteriores da casa da macaronésia, a madeira permanece 

na estrutura interna: as divisórias internas, muitas vezes com cerca de dois metros de 

altura deixam a cobertura interior aparente [50], e as paredes são construídas em tabique 

ou taipa de madeira, revestido a tábuas ou com argamassa e caiado; os pavimentos, nas 

casas mais abastadas, apresentam um tabuado apenas no compartimento principal ou no 

piso superior, constituindo o sobrado. “Mais uma vez, a dualidade da ‘arquitectura de 

pedra’ e da ‘arquitectura da madeira’, característica transposta da Europa Ocidental 

para as ilhas” 33. 

A arquitetura colonial em São Tomé revestiu-se de influências portuguesas também 

transpostas para outros locais com as mesmas condições climáticas e territoriais. Estes 

modelos da cultura portuguesa transportados pelos primeiros colonos tiveram especial 

impacto na África Ocidental, em particular a arquitetura da Guiné. Também aqui, no 

período de administração portuguesa, os primeiros colonos construíram moradias nos 

principais centros urbanos, abarcando estilos diferentes e assimilando elementos for-

mais e técnicas do contexto onde se inserem. Nesta fase colonial, São Tomé cresceu 

nos mesmos modelos que as principais cidades guineenses, apresentando influências e 

semelhanças na arquitetura de ambos os países. “Nos bairros sociais, as habitações são 

quase todas de planta rectangular, com um alpendrado na fachada principal, providen-

ciando uma boa protecção à acção directa dos raios solares. Os materiais de constru-
33 Idem. op.cit. p.199

Capítulo II . Caraterização da arquitetura de São Tomé

[50] Casa madeirense com telhado ‘de tesouro’ [FERNANDES, José, Manuel. op. cit. fig.253 e fig.259 
Vol. II]
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ção utilizados são blocos de betão, e coberturas de zinco, fibrocimento, ou telha.”34 As 

construções coloniais guineenses, tais como as santomenses, são constituídas por piso 

térreo e primeiro andar e demonstram uma relativa preocupação com o clima tropical 

onde se inserem, procurando proteções contra o calor, a humidade do solo e as chuvas 

intensas e promovendo a ventilação do interior das habitações. A aplicação de varandas 

superiores e palas sobre os vãos são elementos comuns nas casas guineenses e santo-

menses que protegem as paredes da incidência direta dos raios solares, provocando 

efeitos de sombreamento que refrescam a casa [51]. Da mesma forma, a cobertura bas-

tante inclinada permite não só o escoamento das águas das chuvas mas também uma 

maior resistência ao calor, criando uma caixa-de-ar que, juntamente com a aplicação de 

pés-direitos elevados das divisórias interiores, facilita a ventilação da casa.

A descoberta do Brasil por parte dos portugueses, em 1500, significou uma decadên-

cia económica e política para a ilha de São Tomé. Um clima de insegurança afastou os 

grandes proprietários dos engenhos de açúcar para esta nova colónia de melhores con-

dições naturais e sociais para a continuação da produção. Aos olhos dos Portugueses, o 

Brasil representou mais um campo de experimentação, onde se combinaram modelos 

de diferentes culturas. As construções primitivas e indígenas, construídas em madeira, 

barro e outros elementos vegetais, foram adotadas pelos soldados da armada portugue-

sa que as substituíram por edifícios de pedra e alvenaria de tijolo, cobertas de telhas e, 

em casos muito particulares, com um sobrado sobre o piso térreo. E assim, as cidades 

do Brasil formaram-se, com “as suas casas assobradadas as estilo das construções 

34 GUEDES, Manuel Correia. 2011. Arquitectura sustentável na Guiné Bissau: manual de boas práticas, 
[S.L]: CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. p.41
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[51] Casas coloniais guineenses [GUEDES, Manuel, Correia. “Arquitectura sustentável na Guiné 
Bissau: manual de boas práticas” p.27 e p.19]
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lusitanas, com suas varandas, eiras e beiras.”35 Novamente, esta miscigenação teve 

impacto na arquitetura santomense, onde encontramos relações que derivam dessas 

expedições portuguesas na época colonial. Plínio Salgado, no seu esclarecimento de 

“Como nasceram as cidades do Brasil” apresenta-nos a Casa número 7 do pátio de São 

Pedro, em Olinda, [52] como um exemplo notável da arquitetura colonial das cidades 

brasileiras, de onde se pode retirar algumas caraterísticas que também se encontram nas 

casas coloniais da cidade de São Tomé. Datada do século XVII, possivelmente anterior 

à reconquista da cidade pelos portugueses - 1648, a casa de Olinda apresenta dois pisos, 

um térreo constituído pela loja, local onde a família estabelecia os seus negócios, e um 

piso, com as principais divisões da casa. Assim, surgia no piso térreo, além da loja, um 

depósito adjacente e os quartos dos hóspedes e dos escravos. A fachada, em vez de três 

portas idênticas, é composta por duas portas separadas por uma janela, uma de acesso 

à loja, e outra de acesso a um saguão com uma escada para o piso superior. No piso su-

perior predomina a grande sala da frente, aberta através de janelas de púlpito para uma 

varanda de madeira corrida, geometricamente composta, um corredor de acesso aos 

quartos ou alcovas, a sala de jantar e estar com escada externa para o quintal e uma co-

zinha. Os elementos comuns que se podem notar entre a descrição desta casa e a análise 

da casa colonial santomense permanecem nos materiais utilizados, na aplicação de uma 

varanda superior saliente que corre a fachada principal e no sistema da cobertura. A al-

venaria de pedra tornara-se o elemento preferido para as construções da época colonial, 

criando paredes com aproximadamente 50 a 70 cm de espessura, salientando-se nas 

35 SALGADO, Plínio. 1946. No Tempo do Açúcar. Como nasceram as cidades do Brasil, Lisboa: 
Ática. p.85
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[52] Planta da Casa nº 7 do Pátio de São Pedro, Olinda 
[http://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2011/05/sc3a3o-pedro.jpg]
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portas e janelas através de uma moldura pouco pronunciada. A varanda persiste como 

principal elemento que caracteriza esta tipologia habitacional, ganhando com o passar 

dos séculos, uma maior geometria e maior ornamentação, assinalando uma simetria no 

risco das fachadas. A cobertura, tanto no Brasil como em São Tomé, seguiu o modelo 

português da época, autonomizando os diversos compartimentos e daí resultando uma 

série de telhados de quatro águas no mesmo edifício, bastante inclinadas para se defen-

der da intensidade da águas das chuvas.

“Com a modernização dos modelos arquitetónicos operada ao longo da década de 

1950-1960, os tipos de habitação coletiva construídos pela administração colonial 

evoluíram para conjuntos de habitação em altura, em banda, ou em blocos sequenciais 

com vários fogos por andares.”36 

O início do século XX representou, para a ilha de São Tomé, uma consolidação e defi-

nição da cidade [53], marcadas essencialmente por um melhor planeamento urbanístico 

baseado na delineação de praças e ruas ortogonais, na criação de mais espaços verdes e 

no tratamento e drenagem das águas. Esta nova revolução urbana permitiu o aumento 

das condições de habitabilidade, conduzindo à edificação de novas habitações em bair-

ros residenciais, e, consequentemente ao surgimento de vários equipamentos públicos, 
36 FERNANDES, José Manuel. 2010. África Subsaariana - Enquadramento Histórico. http://www.hpip.
org/Default/pt/Conteudos/Contextos/AfricaSubsaariana/EnquadramentoGeral [Online].

Capítulo II . Caraterização da arquitetura de São Tomé

[53] Nova consolidação e definição da cidade de São Tomé com nova área onde predominam novos 
bairros habitacionais [MG – baseado em baseado em imagens Google Maps]
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tais como sanitários, aeroportos [54], portos e infraestruturas rodoviárias. Estas cons-

truções tiveram um maior impacto na era do Estado Novo, com o governador Carlos 

Gorgulho, que obrigou a população nativa a erguer, em poucos dias, a maior parte dos 

edifícios.

O forte crescimento demográfico que se deu na cidade de São Tomé a partir do século 

XIX, e a prosperidade económica provocada pelo surgimento das novas propriedades 

agrícolas, provocaram a expansão e crescimento da cidade ao longo da baía de Ana 

Chaves e para o interior da ilha. Para oeste, situa-se o Hospital Central [55], para o in-

terior, em direção à Vila da Trindade fica o quartel militar e o cemitério, para noroeste 

implanta-se o aeroporto e os serviços meteorológicos, e para leste assinala-se o núcleo 

de pescadores forros – Pantufo. É junto ao aeroporto e neste lugar de Pantufo que sur-

gem os maiores bairros económicos de expressão neo-regional, à semelhança da ‘casa 

portuguesa’, constituídos por moradias unifamiliares, geminadas ou coletivas, destina-

das não só às classes mais pobres e médias, mas também à população mais abastada, 

que elegia moradias de maior qualidade arquitetónica, nos bairros mais ricos, refletindo 

o modo de vida afirmativo dos colonos. Em São Tomé e Príncipe, a arquitetura colonial 

teve uma expressão muito menor do que nos restantes territórios africanos de fundação 

lusitana, localizados no sul do Equador. No entanto, na cidade de São Tomé encontram-

-se alguns edifícios representativos da Arquitetura Moderna dos anos 50-60, de ini-

ciativa pública. Um dos exemplos mais caraterísticos é o atual edifício da Companhia 

Santomense de Telecomunicações [56], cuja fachada é construída por uma retícula em 

betão armado.
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[54] Aeroporto [http://www.panoramio.com/
photo/9270678]

[55] Hospital [http://www.rtp.pt/rdpafrica/?t=Greve-na-
Saude-leva-Primeiro-ministro-ao-Hospital-de-Sao-Tome.
rtp&article=1055&visual=6&tm=10&headline=16]
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A arquitetura colonial, apesar de desenvolvida num período de domínio colonial, do 

qual os países, hoje em dia independentes, preferem manter apenas na história, adquiriu 

valores e caraterísticas positivas que devem ser tidas em conta no projeto de edifícios 

atuais. Trata-se não só de reutilizar esses valores formais e tipológicos, na sua essência, 

já que a evolução da arquitetura permite chegar a meios e técnicas mais avançadas, mas 

também, e essencialmente, de tomar uma atitude perante a sociedade, respeitando os 

seus valores, de articular a funcionalidade com as novas tecnologias e de compreender 

que o planeamento, o urbanismo e a arquitetura são entidades hierárquicas para a cons-

trução do mesmo edifício. 
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[56] Companhia Santomense de Telecomunicações [http://www.hpip.org/
def/pt/Conteudos/Contextos/AfricaSubsaariana/GuineGolfoDaGuine-
SaoTomeEPrincipe/Imagens]
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[57] Exemplo - Santa casa da Misericórdia [http://viagemastomeprincipe.blogspot.pt e 
http://www.flickr.com/photos/carlosoliveirareis/527945531/in/set-128923/lightbox]

[58] Exemplo - Casa Claret [MG]

[59] Exemplo - Seminário Menor [MG]
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• Caraterização de exemplos 

A Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe [60] representa o melhor exem-

plo de uma casa colonial na ilha. Hoje, recuperada e bem conservada pela Cooperação 

Portuguesa, a Santa Casa apresenta um edifício de planta retangular e volumetria longa, 

distribuída em dois pisos, com uma varanda em ferro, corrida ao longo de toda a facha-

da, que permite proteger as paredes da incidência solar. Além dos serviços administrati-

vos da Misericórdia, funciona no rés-do-chão uma loja de artesanato, com um pé direito 

muito alto para ajudar na sua ventilação. As fachadas são caraterizadas pelas resistentes 

paredes de alvenaria de pedra caiadas, com molduras nas aberturas revestidas a cor, e 

com vãos de grandes dimensões colocados em correspondência clara entre ambos os 

pisos, sendo os espaços entre vãos mais largos que as aberturas. Na maior parte dos ca-

sos, devido ao fator económico, os edifícios coloniais são constituídos por um só piso 

e ligeiramente sobrelevados do solo, criando um espaço para circulação e ventilação da 

casa. Nestes casos, a varanda permanece à frente ou ao redor de toda a casa, criando 

sombra para as janelas de todas as fachadas, dispondo, para a mesma função, de jardins 

na sua envolvência. 

Um dos casos aqui apresentado trata-se da casa da missão católica dos Missionários 

Claretianos em São Tomé, edificada na Vila da Trindade em 1940 – Casa Claret [61]. 

Esta apresenta alguns elementos um pouco diferentes da casa tipicamente colonial, no 

entanto, a sua volumetria compacta e as fachadas caiadas com emolduramento dos 

vãos, relembram-nos caraterísticas coloniais. Localizada numa zona urbana e alinhada 
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[61] Casa Claret, Trindade [MG][60] Santa Casa da Misericórdia 
[http://viagemastomeprincipe.blogspot.pt]
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ao longo da estrada de acesso à igreja da Trindade, a Casa Claret apresenta uma planta 

de forma quadrangular [62], isolada com logradouro, de maneira a criar espaços livres 

entre as habitações adjacentes, garantindo a ventilação dos edifícios e o sombreamento 

através da plantação de vegetação nas zona circundantes. Tal como é recomendado nos 

projetos das casas coloniais insulares, também esta casa é sobrelevada do solo, aproxi-

madamente 1,5 m, sendo o seu acesso executado através de varandas, cuja cobertura é 

apoiada em pilares. O material que predomina continua a ser a alvenaria de pedra cons-

tituindo paredes resistentes de 50 cm de espessura. Pode-se dividir a sua volumetria em 

duas zonas: um volume de um só piso, onde se localizam os espaços comuns e adminis-

trativos da casa: sala de estar, jantar, escritórios e caixa de escadas, e um volume de dois 

pisos, onde se localizam os quartos, num piso superior, e os restantes espaços coletivos 

como a cozinha, a capela e as salas de trabalho – torreão. Assim, as fachadas apresen-

tam maior grau de complexidade que as típicas casas coloniais. No primeiro volume 

destaca-se uma simetria da fachada principal oferecida pela varanda de acesso à casa, 

pela disposição das janelas emolduradas e revestidas a cor, e pela colocação de colunas 

nos cunhais das fachadas [63]. No segundo volume, os vãos são regularmente coloca-

dos, numa correspondência direta com ambos os pisos, e abertos segundo a necessidade 

que oferecem. No interior, predomina a madeira, essencialmente no pavimento e teto 

dos quartos, sendo, porventura substituído por um pavimento auto-nivelante e cerâmica 

nos restantes espaços, assim como um pé direito elevado, tão caraterístico das casas 

coloniais. A cobertura é constituída por um telhado de quatro águas, para cada um dos 

volumes, revestido a telha marselha, com um leve beiral na última fileira de telhas de 

[62] Plantas da “Casa Claret” [MG] [63] Coluna no cunhal da 
fachada [MG]

Rés-do-chão 1º Piso
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cada água e com uma clarabóia na área da caixa de escadas que permite a entrada de 

luz para o seu interior.

Também da propriedade dos Missionários Claretianos, existe uma casa situada na 

Madre de Deus, na periferia da cidade, construída em 1993 mas que ainda inclui ele-

mentos caraterísticos da arquitetura da época colonial [64]. Às portas da cidade capital, 

num local estrategicamente centralizado e virada para a estrada que liga a cidade à Vila 

da Trindade, a casa, que funciona hoje como Seminário Menor, é constituída por uma 

volumetria compacta, isolada com logradouro e adequada ao terreno onde se situa, for-

mando um piso na fachada principal e dois pisos na zona posterior [65]. Dos elementos 

da arquitetura coloniais conhecidos destacam-se as paredes resistentes em alvenaria de 

pedra, caiadas e revestidas a cor, a cobertura de quatro águas inclinadas, a sobrelevação 

da casa e as varandas de acesso à entrada e no piso superior - alpendre. No interior, des-

taca-se o pé direito elevado e as portas e corredores estreitos, relativamente à sua altura.
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[64] Seminário Menor [MG] [65] Seminário Menor, traseiras 
[MG]
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Roça

“...as instalações roceiras permitiram de facto a primeira dotação destes territórios 

insulares com infraestruturas, habitação e equipamentos do tempo contemporâneo, 

sendo estes equipamentos sobretudo de tipo assistencial e escolar; tal dotação foi exe-

cutada de um modo quase sistemático, ou pelo menos abrangente, em grande parte do 

espaço disponível e povoado, espraiado um pouco por todo o arquipélago.”37 

Para a ilha de São Tomé, as roças representam entidades que permitiram a criação de 

espaço urbanizado, edificado e arquitetónico, que derivou de um desenho complexo de 

estruturas, de uma série de elementos de espaço coletivo e de conteúdos funcionais que 

servem a produção e a exploração agrária. Mas, mais que uma propriedade agrícola, 

pela sua implantação estratégica na paisagem, a roça permitiu a fixação de comuni-

dades numerosas [66], muitas vezes superior a um milhar de habitantes, criando um 

aglomerado populacional semelhante às nossas aldeias, vivendo dependentes do meio 

urbano e consequentemente, atenuando as dificuldades decorrentes do isolamento insu-

lar, do clima tropical e do ambiente da floresta local.

Estes complexos agrários compreendiam matos, onde se ia buscar a madeira como 

combustível para a secagem dos produtos, áreas de vegetação, onde estavam as planta-

ções das árvores de fruto, e um conjunto de campos de culturas, que proviam do arrote-

amento de terrenos e morros inteiros. Mas o investimento mais marcante e que alterou 

a imagem da ilha de São Tomé foi a dotação de uma rede ferroviária [67], que permitia o 

37 FERNANDES, José Manuel. 2005. As Roças de São Tomé e Príncipe. Valor Urbanístico e Arquitec-
tónico. Arquitectura e urbanismo na África Portuguesa, Casal de Cambra: Caleidoscópio. p.40-41
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[66] Implantação R. Água Izé 
[http://stparquitecturarte.blogspot.pt]

[67] Locomotiva [IICT]
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transporte de trabalhadores e mercadorias, não só entre as roças sedes e suas dependên-

cias, mas também entre estas e os portos, garantindo uma maior eficiência comercial.

De certa forma, esta dimensão das roças santomenses como uma propriedade agrícola 

enriquecida por um espaço urbanizado e arquitetónico sugere as vastas propriedades 

territoriais de algumas regiões portuguesas, onde se desenvolvem culturas extensivas 

de grandes lucros, como por exemplo as quintas do Douro.

O espaço fulcral de toda a roça é o seu terreiro. Todas as atividades que sucediam 

nas roças, nas múltiplas variações funcionais, nasciam neste espaço central e orienta-

dor, para onde convergiam produtos, mercadorias, patrões e serviçais [68]. Assumindo 

diferentes formas, mas maioritariamente de forma retangular, este espaço horizontal e 

aberto constitui o elemento agregador de todo o complexo, organizando as restantes 

estruturas [69]. É no terreiro que se situa a casa da administração e a Sanzala, habi-

tação dos trabalhadores, assim como outros elementos ligados à prática agrícola, os 

armazéns, estufas, secadores e, em algumas roças, o próprio terreiro fazia a função de 

secador de cacau ao ar livre. “Ele recorda, ou poderá filiar-se na grande ’praça’ dos 

assentamentos coloniais da américa hispânica; ou mais especificamente, evoca o ‘ter-

reiro’ de tradição portuguesa, um espaço que existia na urbe medieval, fora de portas, 

fazendo a transição entre interior e exterior da cidade muralhada.”38 

Procedente de uma adaptação ao relevo, muitas vezes acentuado, o terreiro apresenta 

várias formas e estruturas, promovendo um enquadramento e inserção na paisagem 

estratégica: a ‘roça-avenida’ [70a], estruturada a partir de um eixo que constitui a sua 

espinha dorsal e que organiza os restantes edifícios, localizando os elementos impor-
38 Idem. op.cit. p.42
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[68] Formação do pessoal, R. Monte Café 
[http://stparquitecturarte.blogspot.pt]

[69] Organização em torno do terreiro [TENREIRO, 
Francisco, “A ilha de São Tomé” Estampa XLVII B]
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a - Roça-avenida
[Roça Diogo Vaz]

b - Roça-cidade
[Roça Água Izé]

c - Roça-terreiro
[Roça Boa Entrada]

[70] Diferentes tipologias de implantação de roças 
[MG - esquemas baseados em imagens Google Maps]

[ANDRADE, Rodrigo R. “As roças de São Tomé e Príncipe o 
passado e o futuro de uma arquitectura de poder “p.41]

[http://stparquitecturarte.blogspot.pt]

[IICT]
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tantes nos topos da avenida central; a ‘roça-cidade’ [70b], organizada por dois ou mais 

terreiros a diferentes cotas e de funções específicas, criando um maior dinamismo na 

vida da roça, através de uma malha mais ou menos rígida constituída por ruas, praças 

e jardins; e a ‘roça-terreiro’ [70c], com um só terreiro de forma quadrangular e fechado, 

nas suas quatro frentes, pelos restantes edifícios, acentuando uma organização virada 

para o interior, mais viável nas pequenas roças. 

Além do terreiro, a roça é constituída pelas diversas estruturas edificadas que servem 

o conjunto e se localizam ao redor desse espaço central. Apesar da estrutura da roça ter 

sofrido evoluções, provenientes muitas vezes das adaptações físicas e técnicas da ativi-

dade agrícola, os componentes edificáveis mantiveram-se comuns: a Casa Principal e 

o Hospital constituem os elementos de maior importância, implantando-se estrategica-

mente sob o eixo orientador ou nos pontos de maior altitude e visibilidade, de maneira 

a reforçar a sua hierarquia; as Sanzalas, habitualmente dispostas em agrupamentos de 

casas térreas distribuídas por filas paralelas; por vezes, continha equipamentos admi-

nistrativos e de assistência à educação e religiosos, como escolas primárias e capelas; 

e todo o conjunto de instalações de apoio à produção, como armazéns, secadores e 

estufas. Além destas estruturas, as grandes roças podiam incluir também as habitações 

individuais do feitor e empregados, fábricas de óleo ou sabão, carpintarias, serralharias, 

oficinas, cozinhas comunitárias, aquedutos, torres sineiras e de vigia, e ainda teleféri-

cos de transporte de mercadoria. Em algumas roças desenvolveram-se, ainda, sistemas 

complexos de captação e depósitos de água para produção elétrica [71], usufruindo dos 

recursos naturais da ilha e caracterizando cada roça com particularidades únicas, de-
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[71] Sistema de canalização da água na R. Pota Figo
[http://stomepatrimonio.blogspot.pt]

N
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[72] Casa do administrador, R. Buenos Aires 
[TENREIRO, Francisco, “A ilha de São Tomé” 
Estampa XLV A]

[73] Casa do administrador, R. Porto Real [AN-
DRADE, Rodrigo R. “As roças de São Tomé e 
Príncipe o passado e o futuro de uma arquitectura 
de poder “p.63]
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monstrando as novas tecnologias a que o país estava sujeito.

“Madrugada alta, pelas 4 horas, as badaladas melancólicas de um sino acordam as 

gentes para o trabalho. Pouco depois, a pouco e pouco, o terreiro enche-se de movi-

mento e de cor, logo que o sol, de súbito, desponta. É a hora da forma.”39

O trabalho nas roças começava bem cedo, com a distribuição dos trabalhos no terrei-

ro. Daí homens, mulheres, capatazes e empregados dirigiam-se para os seus locais de 

trabalho que, muitas vezes, distavam alguns quilómetros do centro da roça. A tarefa 

mais significativa e de maior exigência era a de abertura e derrubamento de florestas 

para a criação dos campos de cultura, onde o cacaueiro era cultivado e, posteriormente, 

apanhado e transportado para os caminhos, onde as mulheres lhe extraiam as sementes. 

Mas nem todos os trabalhadores partiam para as áreas de plantação, alguns permane-

ciam no terreiro para se dedicarem à fermentação, à secagem e à armazenagem dos pro-

dutos. Nesta hierarquia, os europeus representavam os empregados de mato, reservados 

a vigiar os trabalhos e a exigir dos capatazes o cumprimento das suas ordens. Muitas 

vezes chegavam a feitores gerais, administradores das roças ou de um conjunto delas.

A Casa do administrador [72] coroa toda a estrutura da roça, assinalando a hierarquia 

e o desenho do complexo agrícola. A sua implantação era estudada de maneira a impor-

-se na paisagem, normalmente num local mais elevado, de maneira a ver e ser vista 

por toda a roça, ou sobre uma plataforma que permite diferenciar a casa das restantes 

construções [73]. De planta retangular ou quadrada, esta casa principal tem, geralmente, 

39 TENREIRO, Francisco. 1961. A ilha e os homens. A ilha de S. Tomé. Lisboa: Junta de Investigação 
do Ultramar p.155-156
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dois pisos e uma varanda superior, a toda a volta do edifício, coberta pelo prolonga-

mento da cobertura, que é sustentada por pilares finos de madeira ou metal. As varandas 

profundas, permitindo um maior ensombramento das paredes e as guardas, de madeira 

cruzada, realçam a imagem da arquitetura colonial. O alçado principal da casa abria-se 

para o terreiro, de onde se destacavam os vãos com amplas janelas salientes em ‘bow-

-windows’ ou torreões destacados, enquanto nas traseiras dominava um jardim privado 

de acesso somente aos utilizadores da casa. De modo geral, a casa do administrador das 

variadas roças tinha uma cobertura de quatro águas bastante inclinadas, construídas em 

telha marselha ou, em casos mais modestos, em chapa de zinco, rematada com orna-

mentos em madeira na sacada. Mais uma vez, a madeira é o material predominante, não 

só nas varandas como também nos revestimentos exteriores, por vezes só no piso supe-

rior. Ao analisar este tipo de estrutura localizada nas roças, encontram-se referências ao 

estilo originário do centro e norte da Europa, vivido na época colonial – o ‘Chalet’. A 

existência deste modelo no arquipélago justifica-se pela época de prosperidade das ro-

ças, que coincidia com esta moda de habitação unifamiliar europeia, e por este modelo 

ter a capacidade de se adaptar facilmente a climas quentes e húmidos, como o de São 

Tomé e Príncipe.

O Hospital [74] não é um elemento comum a todas as roças, mas quando este faz parte 

da sua estrutura representa o auge da autonomia de uma roça, servindo muitas vezes 

outras roças da região, mesmo que de companhias diferentes. Tal como a Casa do Ad-

ministrador, o Hospital implanta-se num local destacado, tão ou mais importante que 

a casa principal, ou então totalmente isolado da estrutura predominante. Símbolo da 
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[74] Hospital, R. Rio Ouro [http://stparqui-
tecturarte.blogspot.pt]

[75] Planta do Hospital, R. Santa Margarida [http://st-
parquitecturarte.blogspot.pt]
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[76] Sanzala, R. Água Izé [http://stparquitecturarte.
blogspot.pt]

[77] Sanzala, R. Porto Alegre [MG]
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modernidade, os hospitais, por vezes atingindo grandes dimensões, eram resultado da 

necessidade de salubridade, incorporando disposições construtivas, como a elevação do 

edifício aproximadamente um metro do solo, para proteção contra as águas paradas e da 

humidade do solo, apoiando-se em arcos de alvenaria de pedra, onde se podia armazenar 

material. Apesar de, muitas vezes, ter sido construído à posteriori, o Hospital acompa-

nha o nível de desenho da Casa do Administrador, constituindo os dois elementos mais 

imponentes de uma roça. A tipologia desenvolvida nestes edifícios revela semelhanças, 

a nível funcional, com as unidades terapêuticas existentes em Portugal. Ambos apresen-

tam um desenho comum baseado num “corpo central e duas alas, com uma métrica de 

vãos e de fachada muito marcada, fazendo a distinção entre as alas de enfermaria para 

homens, mulheres, crianças, serviçais ou feitores e administradores.”40  [75]

As Sanzalas [76] são as habitações dos trabalhadores contratados – serviçais e tongas 

– servindo, apenas, de pequenos dormitórios que apresentam a maior simplicidade fun-

cional, material e construtiva, imagem da condição de quem as habitava. Normalmente, 

as sanzalas são dispostas em grupos de oito ou dez casas, de aproximadamente 14 m2 

cada uma [77], dependendo da necessidade de controlo dos trabalhadores: poderiam 

situar-se em torno do terreiro, ter um terreiro próprio, ou simplesmente ser distribuídas 

em filas paralelas, em forma de bairro, lembrando as vilas operárias portuguesas. De 

natureza pobre, estas habitações não apresentam qualquer tipo de adorno ou decoração. 

A sua construção baseia-se em elementos simples que as caracterizam: uma cobertura 

de duas águas, que, por vezes, se prolonga criando um pequeno alpendre; uma fachada 

40 ANDRADE, Rodrigo. Rebelo, et al. 2011. As roças de São Tomé e Príncipe: o fim de um paradigma. 
Revista Monumentos, nº32 (Dez.). P.190
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constituída apenas por uma porta e uma janela, com a exceção das casas de topo, que 

podem adquirir duas janelas; divisões de compartimentos com paredes que não adqui-

rem a altura total, até ao teto, garantindo a circulação de ar e a higiene entre os espaços, 

mas sacrificando a privacidade dos seus moradores.

Os Secadores e os Armazéns [78] ocupam a área de maior construção das roças. “Sem 

grande imponência e detalhe nos processos construtivos, desempenhavam um papel 

determinante no seu funcionamento agrícola.”41 Os secadores traduziam a evolução 

tecnológica que permitia a secagem rápida do produto, artificialmente produzido pelo 

lume. Assim, estas estruturas eram cobertas com telhados de duas águas, protegendo 

o produto das chuvas constantes, e, dependendo do nível de segurança e proteção dos 

produtos, praticamente encerrados em si mesmos. No seu interior, os secadores são 

compostos por longos tabuleiros de xisto, trazidos de Portugal, aquecidos por uma ou 

várias fornalhas, localizadas num dos topos do edifício, onde se inseria a lenha para 

a produção de calor. No extremo oposto às fornalhas, ou por vezes no centro ou no 

exterior, localiza-se a chaminé. Um outro sistema adotado para a secagem do produto 

é feito naturalmente através do sol. Aqui, são utilizados tabuleiros retrácteis por meio 

de carris distribuídos pelo espaço do terreiro [79], afirmando, mais uma vez, a evolução 

tecnológica e o desenvolvimento que o país atravessava.

Estes são os principais elementos que permitem definir a roça como uma estrutura 

constante em todas as regiões do país. No entanto, outras estruturas de caráter assisten-

cial eram também comuns, nomeadamente nas roças de maiores dimensões, de maneira 

a satisfazer e compensar as necessidades da população residente: escolas, capelas de 
41 Idem. op.cit. p.190
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[79] Secador ao ar livre [http://stparquitecturarte.blogspot.pt][78] Armazém de Café, R. Monte Café 
[http://stparquitecturarte.blogspot.pt]
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[80] Capela, R. Rio Ouro [MG] [81] Carpintaria, R. Monte Café [MG]
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culto e capelas mortuárias [80], campos de jogos, creches, etc. Para além de outras insta-

lações que, além de melhorarem as condições de vida da população, criavam uma maior 

dinâmica à vida nas roças: carpintarias [81], cavalariças, oficinas, cozinhas e lavadouros 

comunitários, depósitos de combustível e tanques.

“Nos períodos de ciclos produtivos activos e de crescimento, o homem avança face à na-

tureza. Em períodos de estagnação, a natureza prospera devido ao seu clima tropical.”42

Em São Tomé, as roças adquirem um papel singular na história e cultura do país, não 

só pela forma como se inserem na paisagem, penetrando na floresta densa original – obó, 

mas também pela sua dimensão imponente e expressão urbanística e arquitetónica, que 

as transformam num ícone de identidade do seu povo. Do ponto de vista histórico, estas 

estruturas marcam um processo de manipulação territorial e adaptação ao relevo e às 

novas exigências que a apropriação exige através do tempo, dotando-se de caraterísticas 

significativas de qualidade na inserção na paisagem. Do ponto de vista urbanístico e 

arquitetónico, as roças representam um conjunto de soluções inovadoras na organização 

do conjunto, nas tipologias de edificação e nos sistemas construtivos, assinalando uma 

racionalidade construtiva, onde se processa a estandardização e repetição de módulos e 

métricas para maior facilidade em adaptar os espaços a novas exigências e funções.

A nacionalização das terras gerada após a independência do arquipélago provocou uma 

divisão em pequenas propriedades agrícolas, de subsistência individualizada, entregues 

aos trabalhadores. O regime de propriedade passa a ser, então, uma questão delicada: os 

habitantes detêm o título de direito de uso do espaço, mas o território continua a per-
42 Idem. op.cit. p.191
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tencer ao Estado, o que provoca a incerteza de quem se responsabiliza pela manuten-

ção das construções, mostrando relutâncias pelos constrangimentos económicos e pela 

falta de capacidade de se responsabilizar e usufruir dessas intervenções. Além disso, 

as roças transformaram-se em autênticas aldeias, com múltiplas parcelas individuais e 

relações de vizinhança entre habitantes. Assim, um dos grandes desafios a que a roça 

esteve sujeita foi a alteração radical na vivência e no uso dos seus espaços, de acordo 

a adaptarem-se às necessidades atuais e oferecerem oportunidades para as ambições 

futuras: os equipamentos comunitários, essencialmente as cozinhas coletivas, foram 

abandonadas, passando esta função para uma escala familiar e as habitações privadas 

foram ampliadas, no seu espaço habitável e no fornecimento de meios de subsistência, 

como locais para a criação de animais domésticos. 

Atualmente, de complexos agrícolas, que representavam a única fonte de sustento do 

país, estas estruturas transformaram-se nas zonas mais pobres, com falta de condições 

mínimas de habitabilidade, acessos frágeis, infraestruturas básicas e equipamentos de 

apoio débeis, estando já grande parte em estado avançado de degradação e vandalismo. 

No entanto, estas roças são, na maior parte das vezes, o único refúgio de muitas comu-

nidades, criando um verdadeiro povoamento de incontestável valor construtivo e de 

uma variedade arquitetónica, caraterizada pelo traçado dos edifícios e pela organização 

funcional das estruturas, quase parecendo impossível que aí tenha existido um espaço 

privado de exploração agrícola. O uso destes espaços de incomparável valor está reser-

vado à população, maioritariamente carenciada e, por isso, com fracas capacidades de 

se responsabilizar pela manutenção de todas as estruturas que constituem as roças dos 

dias de hoje, especialmente quando estas correspondem a sistemas construtivos e es-

tratégias que estes habitantes não dominam. O estado de conservação das roças de São 

Tomé é, por este motivo, preocupante. O abandono, a falta de manutenção [82], as alte-

rações estruturais e a ausência de elementos constituintes contribuem para uma maior 

atuação de agentes físicos e biológicos que são os principais agentes na degradação 

dos edifícios [83]. A humidade constante, as chuvas intensas e a vegetação que cresce 

rápida e agressivamente produzem patologias graves nos edifícios, pondo em causa, na 

maior parte das situações, as suas estruturas: fissuração, desagregação dos elementos 

de alvenaria, exposição e corrosão dos elementos metálicos embebidos e ataque de 

fungos e insetos xilófagos nas estruturas de madeira. A situação política e económica 

do país é, sem dúvida, o factor que mais se salienta na renitência à conservação e re-

abilitação destes complexos arquitetónicos. A escassez de recursos financeiros, mate-
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[82] Má manutenção do edifício [MG] [83] Invasão pela vegetação [http://
viagemastomeprincipe.blogspot.pt]
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riais e técnicos impedem a mobilização de esforços e investimentos, a falta de meios 

e preparação especializada, a pluralidade de agentes de intervenção e de decisão e a 

dificuldade de assegurar a continuidade e sustentabilidade de esforços e investimentos 

introduzidos devido à dependência de financiamento externo são os fatores mais rele-

vantes que assinalam a frágil situação económica do arquipélago. Ainda, as questões 

territoriais manifestam-se como grandes desafios a submeter: a microescala e a insula-

ridade dificultam a rápida circulação de materiais e recursos humanos, assim como o 

movimentado relevo, e as débeis infraestruturas e acessibilidades não permitem chegar 

a todos os locais com as novas técnicas e materiais de conservação e reabilitação. Con-

tudo, a recuperação da roça enquanto património histórico e cultural de São Tomé tem 

inúmeras potencialidades. Ela não deve estar condenada a mais um fenómeno de perda 

de identidade e de memória de um património que faz parte de todo o mundo. É neces-

sário compreender todo o processo de transformações a que o território esteve sujeito 

até aos dias de hoje e encará-lo como um desafio de adaptação às necessidades atuais, 

melhorando as condições de vida dos seus habitantes e dinamizando o contexto socio-

económico onde se inserem. E, neste sentido, mais que um processo de conservação e 

reabilitação das estruturas existentes, é indispensável a criação de dinâmicas que per-

mitam a vivência dessas construções, para que não caiam seguidamente em abandono e 

degradação: mais que um ambiente construído, a reabilitação da roça é um processo de 

motivação de vários agentes, membros políticos e comunidades locais, que engloba di-

ferentes áreas e contextos de intervenção [84]. “E, neste enquadramento, a conservação 

das estruturas físicas não constitui o objectivo último, mas antes uma das peças de um 
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processo de consciencialização e desenvolvimento transversal,...”43 A participação dos 

seus utilizadores é essencial, não só para dinamizar e viver os espaços, mas para garan-

tir a manutenção dessas estruturas através de um ajustamento que deve ser feito, prévia 

e urgentemente, entre as especificidades construtivas e as capacidade técnicas dos ha-

bitantes. Um aspeto importante a ter em conta na reabilitação é, também, a capacidade 

económica dos seus utilizadores. De facto, antes de termos em conta a reabilitação do 

património existente, é necessário criar um mecanismo de dinamização económica e 

social, baseada talvez nos sistemas de microcrédito, que proporcionam melhores con-

dições e mais recursos à população, para fazer a posterior manutenção dos edifícios.

A adoção de estruturas e infraestruturas existentes pode constituir o principal agente 

de reinvenção/reconversão destes complexos em projetos turísticos que tenham como 

base o factor ecológico e a atividade agrícola. Na verdade, a iniciação de novos ciclos, 

como a possibilidade da existência de petróleo, podem trazer para São Tomé novas 

esperanças de desenvolvimento económico e, acima de tudo, de oportunidades para 

o turismo, que devem ter sempre presente a herança deixada por este património. No 

entanto, a questão da reabilitação e reconversão das estruturas das roças deve ser um 

assunto delicado, para que não se trate de uma ‘musealização’, congelando no tempo a 

sua memória, ou para que não se esteja a criar um conjunto de ‘roças-turismo’, unida-

des hoteleiras privatizadas a uma só elite, ignorando as condições insípidas da vida da 

população que lá permanece. A descaraterização da roça poderá provocar uma perda da 

sua identidade e valor patrimonial, afetando toda a cultura e memória do país. 
43 FERNANDES, Ana Silva, et al. 2012. Regeneração das roças de São Tomé e Príncipe: herança e 
apropriação, desafios e potencial para o desenvolvimento. Actas do Colóquio Internacional São Tomé e 
Príncipe numa perspectiva interdisciplinar, diacrónica e sincrónica, p.174.
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[84a] Enfermaria: Roça Rio Ouro [IICT] [84b] Reabilitação de enfermaria: R. Diogo Vaz [FER-
NANDES, Ana Silva, et al. “Património Luso-Afro-Trop-
ical: o exemplo das Roças de São Tomé e Príncipe.”]
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[85] Exemplo - Hospital da R. Rio Ouro [MG]

[86] Exemplo -Casa do Administrador da R. Rio Ouro e da R. Monte Café [http://stparquitecturarte.
blogspot.pt e MG ]

[87] Exemplo - Secadores da R. Monte Café [MG]
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• Caraterização de exemplos 

Do património construído e já não muito bem conservado das roças de São Tomé, 

destaca-se a Roça Rio do Ouro, ou atualmente designada Roça de Agostinho Neto, pela 

sua dimensão e imponência arquitetónica e tecnológica, e a Roça Monte Café, pela 

sua antiguidade. Ambas apresentam grandes dimensões e implantações estratégicas que 

permitiram a formação de verdadeiros aglomerados de função agrícola, mas constituí-

ram estruturas diferentes que acompanharam companhias agrícolas distintas: a primeira 

produzia cacau e a segunda era composta pelas primeiras plantações de café.

“A roça Rio do Ouro ou Agostinho Neto, situa-se a norte da ilha, na província de Lo-

bata e foi sede da maior companhia agrícola de São Tomé, a Valle Flor.”44 [88] A Roça 

Rio do Ouro está organizada num único corpo que se implanta sob a forma de socalcos 

que acompanham o terreno, de acordo com um declive que vai aumentando progressi-

vamente. Assim, esta roça enquadra-se na tipologia de ‘roça-avenida’ [89], virando-se 

sobre si própria e compondo-se de um longo terreiro, uma extensa avenida que atra-

vessa todo o complexo. Nas suas extremidades localizam-se, de um lado o hospital, 

com toda a sua imponência arquitetónica, e a capela, do outro lado o pavilhão de festas 

ou museu, que terá sido a antiga casa principal. O hospital [90] é constituído por duas 
44 ANDRADE, Rodrigo. Rebelo. 2008. As roças de São Tomé e Príncipe o passado e o futuro de uma 
arquitectura de poder. Prova Final de Licenciatura em Arquitectura, Porto: Faup. p.66

[88] Implantação da R. Rio Ouro 
[MG - baseado em Google Maps]

[89] Distribuição dos elementos ao longo do ter-
reiro - ‘roça-avenida’ [MG]

N
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alas, uma dedicada aos homens e outra às mulheres, sendo o segundo piso destinado às 

enfermarias para empregados brancos. Além deste corpo principal, existem dois corpos 

separados, que seriam a enfermaria dos doentes infecto-contagiosos e a maternidade, e 

mais quatro pequenas casas para enfermeiros e empregados, que fechavam o complexo. 

O pavilhão de festas organiza-se, em planta, em forma de ‘U’ que se vira para um jar-

dim botânico. Todo este complexo está a uma cota superior e delimitado por um muro 

para impedimento de entrada aos serviçais. Além destas estruturas principais, a roça é 

constituída também pela casa do administrador [91], em forma de ‘L’, com uma certa 

influência ‘Decó’ e situada em local estratégico para marcar a entrada principal da roça. 

Aqui, salienta-se a varanda superior quase a toda a volta do edifício, só interrompida 

pontualmente, servindo os quartos e salas que se localizavam no piso superior. Do lado 

poente encontra-se ainda a casa do guarda, os secadores, as sanzalas e a casa do médi-

co. Do lado nascente surgem as casas dos feitores e de outros empregados brancos, os 

escritórios e as sanzalas. Estas últimas são organizadas individual ou familiarmente, 

tendo cada uma dezasseis casas, oito para cada lado que se desenvolvem ao longo dos 

socalcos, criando pequenos terreiros privados em cada uma delas.

“É uma das roças mais antigas do arquipélago, foi criada em 1861 para a produção 

das primeiras plantações de café e pertenceu à Sociedade Agrícola Terras de Monte 

Café.”45 A Roça de Monte Café [92], situada numa zona mais acidentada, de movimen-

tado relevo, está implantada de forma aparentemente desordenada mas com a mesma 

preocupação em se adaptar ao terreno que se vê na Roça Rio do Ouro. Este complexo 

apresenta um grande conjunto edificado que se distribui em diferentes patamares a vá-
45 Idem. op.cit. p.48

[90] Hospital [MG] [91] Casa do administrador [http://stparquitectur-
arte.blogspot.pt]
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rias cotas, de maneira a acompanhar o terreno. Mesmo possuindo um terreiro central, 

de maiores dimensões que os restantes, e onde se encontram as principais estruturas de 

produção agrícola da roça, como os secadores, as estufas e o próprio sino para a chama-

da de trabalhadores, esta roça não é, na sua totalidade, uma ‘roça-terreiro’, apresentando 

mais caraterísticas, pela disposição dos restantes equipamentos nos diversos patamares, 

de uma ‘roça-cidade’ [93]. A estrutura que se realça quando se chega ao centro da roça é 

a casa do administrador, no sul do terreiro. Esta é composta por dois pisos e um torreão 

adjacente com três pisos, cuja construção não difere em pormenor e em volumetria das 

casas coloniais anteriormente descritas. Neste caso, toda a estrutura é em alvenaria, 

incluindo escadas, guardas e varandas que, não contornam todo o edifício mas criam 

um alpendre no primeiro piso que é vazado. Junto a esta situam-se as casas dos feitores 

e restantes empregados, numa zona superior ao terreiro, e toda a parte administrativa, 

como os escritórios e as casas dos empregados. Do lado oposto, situa-se o bairro das 

sanzalas, organizado obliquamente em relação ao conjunto edificado restante e numa 

cota mais baixa. Estas habitações [94] são estruturadas em blocos de bandas duplas, com 

casas viradas para ambos os lados. A restante zona laboral encontra-se distribuídos pe-

los vários patamares: oficinas e armazéns, de onde se destaca o secador principal, total-

mente construído em madeira e composto por dois volumes semelhantes e um terceiro 

mais alto entre eles, que tem no topo a casa do guarda [95]. Numa cota mais elevada, 

[92] Implantação da R. Monte Café 
[MG - baseado em Google Maps]

[93] Antiga e atual disposição do terreiro
[IICT e http://stparquitecturarte.blogspot.pt]

N
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assumindo um papel de grandiosidade, situa-se o hospital e a capela mortuária.

Hoje, é notável a desvalorização e o descuido que o povo santomense tem com o 

seu património: a história colonial está perdida entre as ruínas das casas e complexos 

agrícolas e luta-se constantemente pela sobrevivência. Bastou o esquecimento e o aban-

dono para que estes complexos sofressem uma devastação total. A natureza destruiu 

muros, invadiu edifícios, e revestiu todas as paredes ameaçando-as de ruína. A falta de 

condução política e a necessidade de sobrevivência afastam a população da regeneração 

deste património arquitetónico: destruíram-se grandes complexos para a construção de 

pequenas barracas e a produção agora aí feita passou a ser nula. No entanto, as roças 

constituem o principal fator de ordenação territorial do país, sendo urgente agir em 

seu favor. A sua preservação e salvaguarda e, até mesmo a sua visibilidade mundial 

enquanto legado histórico-patrimonial, poderiam incitar a um desenvolvimento do ar-

quipélago, a uma possibilidade de obter financiamento para reconstruções e criações 

de dinâmicas que permitiriam gerir, financeira e tecnologicamente as operações de 

requalificação. Aqui, Portugal deveria ter um papel fundamental, não só no estudo e 

divulgação do conhecimento obtido sobre as roças santomenses, as suas qualidades 

arquitetónicas e urbanísticas intrínsecas, mas também na elaboração de programas e 

projetos de investimento que implementassem todo um processo de regeneração social, 

cultural e construtiva. Porventura, seria importante criar uma rede de sistemas de saúde 

ou de educação, que permitisse o apoio a toda a população, essencialmente aquela que, 

vivendo mais longe dessas estruturas, tem maior necessidade; e assumir que estes com-

plexos são pequenas aldeias de sobrevivência e que devem ser capazes de assumir um 

papel estruturante no território. Da mesma forma que o forma, noutros tempos, as roças.

[94] Sanzala 
[http://stparquitecturarte.blogspot.pt]

[95] Secador Principal, totalmente construído em madeira 
[MG]



Construir em São Tomé . 75

Capítulo II . Caraterização da arquitetura de São Tomé

[96] Ruínas - Hospital da R. Rio Ouro [MG]

[97] Ruínas - Capela da R. Rio Ouro [MG]

[98] Ruínas - Casa do administrador da R Monte Café [MG]
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CAPÍTULO III
“Casa dos Pequeninos”: um novo lar
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[99] ‘Casa dos Pequeninos’ - tardoz [MG]

[100] ‘Casa dos Pequeninos’ - sala brincar, sala de estudo, quarto feminino [MG]

[101] ‘Casa dos Pequeninos’ - construção anexa [MG]

Capítulo III . “Casa dos Pequeninos”: um novo lar
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Apresentação do caso existente

A pobreza é uma realidade vivida em São Tomé e atinge grande parte da população o 

que leva a que muitos pais se refugiem no álcool, abandonando os seus filhos, deixan-

do-os a morrer à fome e sujeitando-os a maus tratos. Neste contexto, quando edificaram 

a casa que serviria de sede à Cáritas de São Tomé, esta lançou o projeto de um centro de 

acolhimento de crianças, em situação de grande vulnerabilidade – a ‘Casa dos Peque-

ninos’ [102]. Localizada na Quinta de Santo António, cidade de São Tomé, a ‘Casa dos 

Pequeninos’ começou por ser um armazém de materiais de construção, adaptado para 

servir de apoio às crianças. Em 2007, o aumento do número de crianças que chegavam 

ao centro e as fracas condições em que se encontrava a Casa imploravam um apoio que 

permitisse a sua renovação e a otimização dos espaços. Com a colaboração da Coope-

ração Portuguesa, a Casa foi adoptando ações que garantiam uma melhor qualidade de 

vida para estas crianças, nos dias de hoje: separaram os bebés dos mais crescidos para 

uma maior vigilância e criaram uma sala para que pudessem aprender e brincar com 

maior liberdade. 

Atualmente, estão a viver na ‘Casa dos Pequeninos’ 26 crianças, com idades compre-

endidas entre os 2 meses e os 17 anos. No entanto, neste centro apenas as meninas po-

dem ficar até mais tarde, os meninos que alcançam os 6 anos são entregues às famílias, 

se estas já tiverem as condições mínimas para as cuidar, ou são levados para outra ins-

tituição, para evitar problemas sociais acrescidos pela proximidade de ambos os sexos. 

A casa apresenta uma planta de forma retangular dividida em dois pisos, cujo rés-do-

-chão é constituído pelo armazém e por uma sala para as crianças brincarem com acesso 

[102] ‘Casa dos Pequeninos’, Edifício da Cáritas de 
São Tomé e príncipe [MG]
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ao espaço de recreio ao ar livre [103]; o primeiro piso abrange todos os espaços que di-

zem respeito à sede da Cáritas São Tomé. Este piso é organizado por um corredor que se 

situa junto às fachadas [104], de onde se distribuem os restantes espaços: se a utilização 

da madeira e do sistema construtivo baseado em prumos e tábuas de travamento alude à 

casa popular santomense, o corredor envidraçado relembra as varandas corridas ao lon-

go das fachadas das casas coloniais. Deste corredor surgem os espaços que compõem os 

serviços da Cáritas e da ‘Casa dos Pequeninos’: a recepção, gabinetes da administração, 

capela, e uma pequena sala para convívio dos administradores e funcionários. Igual-

mente no primeiro piso, mas numa zona adicionada posteriormente, situa-se a áreas dos 

bebés com apenas uma cozinha para a preparação rápida dos alimentos, uma pequena 

sala para brincar [105] e dois quartos, com oito e quatro berços respetivamente e uma 

cama para a responsável do local. A maioria dos espaços técnicos que servem as crian-

ças mais crescidas encontram-se numa construção anexa à casa: a cozinha, o refeitório, 

o quarto de vestir, duas camaratas para rapazes e raparigas distintamente e um quarto 

para as crianças com dificuldades físicas e motoras. A lavagem e a secagem da roupa, 

assim como a confeção de certos alimentos são realizados no exterior.

Apesar de apresentar as condições básicas de habitabilidade, a ‘Casa dos Pequeninos’ 

continua a ser débil em alguns aspetos. Vários bebés dividem o mesmo berço, não há 

funcionários suficientes para cuidar devidamente de tantas crianças, não há um fogão a 

gás para cozinhar, as crianças são mantidas praticamente o dia todo na mesma sala, os 

espaços de recreio são pequenos e não muito seguros, não há privacidade nas camara-

tas, faltam condições para as crianças portadoras de deficiências físicas,... Um pouco 

mais de espaço parece ser tudo aquilo que é necessário.

[104] Corredor do 1º piso [MG] [105] Sala dos bebés [MG]
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Lançamento da nova proposta 

A ação de voluntariado e trabalho de campo favoreceu o conhecimento das condições 

físicas e sociais existentes na ‘Casa dos Pequeninos’ e permitiu fazer um diagnóstico de 

necessidades. Partindo desse conhecimento e tendo em consideração o estudo realizado 

anteriormente sobre a arquitectura santomense, a elaboração de uma nova proposta para 

um conjunto de edifícios complementares à ‘Casa dos Pequeninos’, pretende represen-

tar, não só uma resposta a essas necessidades mas também um discutir o que deve ser  

uma arquitetura que cria relações com o seu contexto envolvente, construtivo e social, 

aplicado à realidade específica de São Tomé.

O terreno que me foi fornecido para a realização da proposta [106] situa-se próximo à 

atual ‘Casa dos Pequeninos’, na Quinta de Santo António. Aqui funciona o Centro de 

Desenvolvimento Comunitário, que garante uma refeição a aproximadamente 60 ido-

sos carenciados daquela zona, estando equipado com uma cozinha, um bar e um espaço 

coberto onde estão distribuídas algumas mesas para os idosos. O terreno em causa tem 

uma área total de 3440,6m2 e apresenta uma forma irregular, em L, totalmente murado, 

possuindo apenas três acessos: um a sul diretamente para o Centro de Desenvolvimento 

Comunitário, um a oeste, no centro do terreno e um outro a norte, no topo do terreno. 

A nível topográfico, não apresenta grandes movimentos, mas em relação à sua envol-

vente, o terreno convive ao mesmo tempo com casas populares, pequenas e modestas, 

e o volumoso Palácio dos Pioneiros, pertencente ao Estado. A estrutura física, a forma 

irregular e a orientação do terreno, foram fatores determinantes na concepção do proje-

to, bem como a localização das árvores existentes no local. 
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O novo lar para a ‘Casa dos Pequeninos’ pretende envolver preferencialmente rapa-

zes com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e terá uma lotação de 20 a 25 

crianças. Mais do que um espaço para recolher estas crianças, esta nova casa requere 

um conjunto de espaços que promovam o seu bem-estar no dia-a-dia: espaços de re-

creio, de lazer, campos de jogos e, ainda, uma capela, integrada na casa ou em edifícios 

independentes podendo servir igualmente o Centro de Desenvolvimento Comunitário.

O objetivo principal é o de criar um conjunto edificado que pelas suas caraterísticas 

crie relações estéticas e funcionais com o contexto envolvente, construtivo e social, de 

maneira a garantir uma valorização da paisagem construída e assegurar uma ligação e 

integração do construído com a natureza envolvente. Como tal, a busca de referências 

à arquitetura local é imprescindível e as principais caraterísticas da proposta devem 

integrar-se nas caraterísticas dominantes da arquitetura santomense. 

 [1] O uso da madeira é uma constante em São Tomé e Príncipe, até mesmo na cida-

de [107a]. Desta forma, o edifício proposto apresentará um revestimento das paredes 

exteriores com tabuado de madeira, preferencialmente orientado na vertical, por ser 

uma das soluções mais sustentáveis e ecológicas, por ser um material que se degrada 

completamente na natureza, integrando-se no seu ciclo, e por fazer parte já da imagem 

do país [108a]. 

[2] Os maiores problemas que mais se constatam no arquipélago, e que vimos ante-

riormente, é o sobreaquecimento dos espaços habitáveis, a pouca resistência à humi-

dade, às chuvas fortes e aos ataques dos mosquitos. A arquitetura popular apresenta as 
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soluções a estes problemas que serão tidos em conta na proposta lançada, para melhor 

adquirir um bom desempenho no seu conforto interior: a cobertura, tal como na casa 

popular [107b], será constituída por duas águas inclinadas e desfasadas, criando uma 

abertura que permite ventilar a casa [108b]; por outro lado, a sobrelevação do espaço ha-

bitável criará um afastamento do solo, tirando mais proveito dos ventos para ventilação, 

impedindo a humidade e a atração dos parasitas  [107c e 108c]. 

[3] O período colonial marcou bastante as terras santomenses e, consequentemente, 

a arquitetura do país [109]. O terreno fornecido, localizado na cidade, interage também 

com este tipo de arquitetura mais sofisticada e requintada. A sobrelevação do espaço 

habitável, além de favorecer o conforto interior, estimulará à criação de varandas com-

pridas de acesso ao edifício. No piso superior, a existência de varandas, quer na fachada 

norte, quer na fachada sul, impedirá, tal como nas casas coloniais santomenses, a forte 

e direta incidência dos raios solares sobre as paredes [110].

[4] Estes aspectos acabarão por ser as principais características do projeto e a solu-

ção completa-se com a introdução de outro componente na arquitetura: a vivência dos 

espaços. O pretexto de criar espaços específicos para as crianças, zonas de recreio e 

campos de jogos, justificando a implantação em torno de um espaço exterior comum, 

relembrando as roças-terreiro [111], juntamente com zonas de lazer e repouso para os 

idosos que frequentam o Centro de Desenvolvimento Comunitário, é um desafio, levan-

do à necessidade de criar uma separação (não física) entre ambos os utilizadores [112].
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[109] Casa colonial santomense [MG]

[110] Proposta da nova “Casa dos Pequeninos” [MG]

[111] Implantação de uma Roça-terreiro [http://saotome-
princesas.blogspot.pt/2012_07_01_archive.html]

[112] Proposta da nova “Casa dos Pequeni-
nos” [MG]
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Memória Justificativa

A proposta lançada implanta-se em 1227,3 m2 do terreno e desenvolve-se em três 

volumes complementares, afastados entre si, para uma melhor circulação do ar: os dois 

primeiros volumes, a poente, constituem a habitação da “Casa dos Pequeninos”, um 

destinado às crianças (entre os 6 e os 13 anos) [113: volume laranja] e outro aos jovens (14-

18 anos) [113: volume vermelho]; o terceiro, a nascente, com um alinhamento recuado em 

relação aos restantes, é composto pela capela com frente para o Centro de Desenvolvi-

mento Comunitário, abrindo-se a toda a comunidade [113: volume amarelo]. Para a implan-

tação destes volumes foi necessário ter em conta um conjunto de espaços exteriores, 

articulados entre si, que beneficiassem o dia-a-dia dos seus utilizadores: uma zona de 

jardim, favorecendo o ensombramento dos volumes, uma zona de recreio e campo de 

jogos – ‘caixa de areia’, e uma zona, em frente à capela, associando-se ao Centro de 

Desenvolvimento Comunitário.

Os volumes propostos para a habitação da “Casa dos Pequeninos” são compostos por 

dois pisos (rés-do-chão com um pé direito mínimo de 3m e primeiro piso com 2,70m), 

a cércea máxima é de 10,43m de altura e, no que diz respeito ao programa da habitação, 

os edifícios são complementares, encontrando-se os serviços comuns distribuídos por 

ambos os edifícios: a lavandaria e a sala de apoio aos funcionários localizam-se no edi-

fício reservado às crianças, e a cozinha e o refeitório no edifício destinado aos jovens. 

No primeiro volume (crianças), além de quartos duplos localizados no rés-do-chão, 

propõe-se ainda duas camaratas no piso superior dedicadas às crianças mais pequenas 
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que precisam de maior assistência. Por outro lado, o segundo volume (jovens) expressa 

uma maior privacidade, sendo composto por quartos duplos no rés-do-chão e sala de 

estar e de estudo no piso superior. O terceiro volume, além de ser composto pela cape-

la, sacristia e oratório, salienta-se com uma parte mais alta constituída pela recepção, 

administração e uma sala para brincar, sendo complementada por um sótão no nível 

superior, para armazenamento de material. Estes três volumes são agregados por um 

elemento unificador, a pérgula de madeira que, além de lhes dar uma coerência de con-

junto, permite criar sombra entre os edifícios. 

Tendo sempre em mente o tipo de país em questão e a necessidade de economia na 

construção, tomou-se desde logo a opção de eleger um sistema construtivo simples com 

recurso a materiais locais, garantindo igualmente os princípios essenciais da sustentabi-

lidade. Além disso, a construção em países tropicais caraterizados por um clima quente 

e húmido impõe uma preocupação pela ventilação dos espaços e ensombramento das 

paredes. Assim sendo, os volumes propostos estão orientados de maneira a limitar a 

exposição ao sol: controlando a temperatura e reduzindo os efeitos de humidade, os 

vãos mais pequenos localizam-se nas fachadas nascente e poente, dispostos em linha 

e segundo os ventos dominantes, do mar, promovendo ventilação cruzada; da mesma 

forma, evitando a exposição de paredes e aberturas à radiação direta do sol e da preci-

pitação elevada, as varandas e balanços do telhado são imprescindíveis e garantem a 

boa ventilação do espaço habitável. No estudo de insolação realizado podemos verificar 

que, às 12 horas, quando a radiação solar é mais intensa, os balanços dos telhados e 

varandas conseguem proteger as maiores aberturas, enquanto que, de manhã e ao final 
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[114a] Estudo de Insolação: dia 05.06.2013 às 8 
horas [MG]

[114b] Estudo de Insolação: dia 05.06.2013 às 12 
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da tarde, a proteção é menor [114]. O revestimento destes volumes a tabuado vertical 

de madeira cria a possibilidade de manter ventilação pela fachada e arrefecer, através 

da circulação do ar no espaço intermediário, o espaço interior.

Em climas como o de São Tomé, onde não há grandes variações de temperatura entre 

o dia e a noite, a massa térmica do edifício deve ser a menor possível, para evitar a 

acumulação de calor no edifício. Logo, a cobertura dos três volumes é composta por 

uma estrutura de madeira e revestida a telha lusa, visto que, tratando-se de um país 

pouco desenvolvido, também a questão da economia e da disponibilidade dos recursos 

materiais tem de ser equacionada. Constituída por duas águas desfasadas, a cobertura 

garante a ventilação dos espaços interiores através dos espaços entre esta e as paredes 

e através das aberturas, devidamente protegidas da radiação direta do sol. A existência 

destas aberturas criam o ‘efeito-chaminé’ [115], baseado na circulação de ar fresco que 

entra a baixa altitude, aquece e sobe, formando uma corrente de ar que acaba por sair ao 

nível da cobertura. É essencial promover uma boa ventilação dos espaços para garantir, 

não só um melhor conforto interior, mas também uma correta iluminação natural, evi-

tando os ganhos de calor. 

A realização desta proposta, mais que uma investigação sobre a arquitetura santomen-

se, mostrando-se sensível aos ensinamentos da tradição, ao vernáculo e ao colonial, 

pretende ser uma resposta com uma linguagem contemporânea e moderna ao contexto 

onde se insere. Este aspeto de conciliar o tradicional com o moderno é cada vez mais  

importante no que se refere ao desenvolvimento, não só no campo da construção mas 

também da economia e da política do país.

[115] Pormenor Construtivo: Efeito Chaminé da 
cobertura [ver anexo 2.12] [MG]

[114c] Estudo de Insolação: dia 05.06.2013 às 16 
horas [MG]
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“A surpresa surge no que já existe e em valorizá-lo, apreendendo a ver e perceben-

do os processos e as ações que os citadinos desenvolvem a partir do seu saber-fazer 

quotidiano.”46

Projetar em África é ter a oportunidade de estabelecer um contacto exclusivo com 

um local, uma sociedade e umas condições técnicas e económicas específicas que não 

podem ser comparáveis com as que nos confrontamos nos países europeus. As elevadas 

temperaturas, pequenas amplitudes térmicas e as fortes precipitações que se fazem sen-

tir nos países tropicais, como São Tomé e Príncipe, exigem formas de construção espe-

cíficas; a falta de vontade política não incita ao desenvolvimento e evolução do país, a 

falta de formação e de trabalho qualificado provoca a debilidade da própria construção. 

É necessário fazer do local de construção o local de formação, onde os arquitetos co-

nheçam e apreendam a cultura, a sociedade, a história e a arquitetura do local mas, mais 

do que isso, que saibam lidar e lutar com o sistema político-administrativo, tomando as 

devidas precauções para dar a melhor resposta a nível económico e social. Ao elaborar 

um projeto, o arquiteto tem de ser sensível a este conjunto de características intrínsecas 

ao local / contexto, produzindo ideias novas e criativas com a ajuda de outras discipli-

nas. As construções africanas mais duráveis são as mais flexíveis, as que respondem a 

um maior número de solicitações diferenciadas.

No continente africano convivem diferentes realidades: contrastes geográficos, so-

ciais, económicos e políticos. É necessário acabar com os preconceitos culturais que 

incitam à discriminação e deixar de considerar os modelos dos países desenvolvidos 

como os únicos capazes de significar modernidade. Trata-se, porém, não de ‘importar 

modernidades’, mas de a desenvolver combinadamente com práticas arquitectónicas 

regionais e vernaculares, usando meios e materiais locais, assegurando a sustentabilida-

de e encontrando novas soluções que se adequem à realidade de cada país.

A proposta lançada nesta dissertação apresenta uma resposta estética e funcional ao 

contexto onde se insere, tornando-o melhor e mais acessível à comunidade, capaz de 

conciliar as tecnologias dos dias de hoje com os procedimentos tradicionais, sem in-

terferir bruscamente na paisagem, na história, na cultura ou na vida social dos seus 

participantes.

46 2012. Espaços urbanos africanos [in]formais: crescimento, transformação, adaptabilidade, flexibilida-
de. arqa. Arquitectura e Arte. Luís Santiago Baptista (dir.). Ano XIII, nº103 (Set/Out). Lisboa: Futur-
magazine. p.102
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1.1 . A ilha e a arquitetura de São Tomé

D. Manuel António Mendes dos Santos, bispo de São Tomé e Príncipe

1. A ilha de São Tomé está localizada num ponto estratégico, quase no centro do 

Mundo. O facto de estar precisamente no cruzamento entre o Equador e o Me-

ridiano de Greenwich faz com que se baralhe os nosos hábitos europeus. Quais 

são as principais consequências do clima de São Tomé que afetam a arquitetura 

da ilha?

R: Num passeio pela ilha encontramos uma arquitetura muito curioso, a arquitetura 

em palafitas. O facto de as casas serem em palafitas já diz o que é este clima, como é 

um clima húmido, o levantar a casa alguns metros acima do solo permite que a casa 

seja mais fresca. Por alguma razão também, as casas coloniais eram também todas 

de primeiro andar, o que permitia que a casa fosse um pouco mais fresca, tendo em 

conta o clima que temos aqui em São Tomé. Também com grandes telhados, gran-

des coberturas, grandes varandas, tudo isso como resposta à realidade de um clima 

quente e húmido que é típico destas paragens. Claro que a arquitetura moderna já 

não vai tanto nesta linha, até porque pode provocar problemas com ares condiciona-

dos, climatizadores, etc. mas a realidade do clima certamente afetou muito a própria 

construção. Também é verdade que o próprio clima favorece a malária por exemplo, 

então as casas estando construídas com uma certa altura, também evitam que a con-

taminação da malária seja tão forte, já que sabemos que o mosquito da malária anda 

a cerca de 1m do solo, levantando a casa, diminui-se bastante o índice de contágio 

da malária. Todos estes aspetos que são próprios, de facto, da realidade deste clima 

húmido e quente condicionaram e muito a arquitetura própria destas ilhas.

2. A nível topográfico trata-se de uma ilha vulcânica, portanto tem uma série de 

picos que caracterizam a paisagem, mas também dificultam a construção em 

toda a ilha.  É por este motivo que podemos justificar o aparecimento de aldeias 

junto ao mar e todo o interior estar deserto?

R: Eu diria que sim, de certo modo, mas também a própria estrutura da ilha a nível 

de vegetação. Sendo uma ilha muito húmida, é uma ilha com uma vegetação mui-

to densa. Ao mesmo tempo, com um clima também muito chuvoso, os caminhos 

estragam-se facilmente e, por isso, é normal as pessoas procurarem instalar-se em 

sítios onde os acessos se tonassem mais fáceis. Também é uma realidade. De modo 
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que o povoamento interior só se foi fazendo quando o cacau foi invadindo toda a ilha 

e então as grandes roças tiveram necessidade de criar pequenos aldeamentos, aquilo 

a que chamavam dependências, onde instalavam os trabalhadores da roça, e foi as-

sim que os aldeamentos do interior surgiram. Porque de facto, todo o povoamento 

primeiro da ilha é todo junto ao litoral.

3. O papel da igreja nas aldeias é imprescindível. Ela é o suporte de muitos ha-

bitantes. A que se deve a falta de equipamentos públicos, nomeadamente na 

educação e na saúde e o seu papel ser adoptado pela Igreja?

R: A Igreja desde o princípio tem um papel importante aqui na ilha, mesmo a nível 

da educação, por exemplo quando os Missionários aqui chegaram apostaram nos 

colégios, nas escolas, e foi um papel muito relevante que a Igreja teve. Depois da In-

dependência, neste campo, o Estado procurou ser ele a assumir esse papel, de modo 

que a maioria das escolas que estão construídas, bem ou mal, já foram construídas 

pelo próprio Estado. No entanto, a Igreja continua a ser uma presença na educação, 

tendo ao seu cuidado jardins de infância, lares para meninas, de maneira que estas 

possam continuar os estudos, vindas das roças, têm também algumas escolas, como 

o IDF, a Escola Madre Clara, o Patronato das Irmãs Canocianas, portanto continua a 

ter um papel de relevo mesmo no campo da educação, embora neste campo concre-

tamente, o Estado tenha tentado resolver, minimamente este problema. Agora, com 

o índice de natalidade que há em São Tomé, ou seja, com a necessidade constante 

que há de equipamentos para absorver o número em constante aumento de crianças, 

tendo em conta também o próprio clima, que é um clima que leva à degradação dos 

equipamentos facilmente, a construção que infelizmente também não é de muito boa 

qualidade, etc é normal que muitos equipamentos se estraguem facilmente e que a 

resposta com equipamentos novos seja difícil de dar. Daí que o apoio de instituições 

como a Igreja, cedendo até espaços para poderem servir de escola, também sejam 

um apoio fundamental, embora tenhamos de reconhecer que alguns desses espaços 

não estão preparados para desempenhar essas funções, mas ‘quando não se tem cão, 

caça-se com gato’.

4. Um dos equipamentos que foram sendo abandonados e até marginalizados fo-

ram as roças. Porque não a reabilitação e preservação? 

R: As roças são um caso complicado, porque eram uma estrutura da qual se basea-
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vam praticamente toda a economia e toda a estrutura social da ilha. A roça era uma 

espécie de mini-estado, quase autónomo, dentro da própria ilha, onde os trabalhado-

res tinham escola, tinham cantina, tinham hospital, tinham a vida garantida, dando 

depois a força do seu trabalho por compensação do domínio que tinham garantido. 

Quando se deu a independência e a nacionalização das roças, as pessoas que habita-

vam esses ajuntamentos, essas dependências, estavam habituadas a um certo patri-

monialismo, de certo modo a dependerem de outros, que procuravam cuidar deles, 

cuidavam das suas casas, cuidavam da sua alimentação, da escola dos seus filhos, 

etc, e então foi difícil a adaptação à autonomia. E depois estamos a falar de pessoas 

que ficaram com muito poucas capacidades económicas e com muito pouca capaci-

dade de elas mesmas fazerem a manutenção dos seus equipamentos. Mas também 

o próprio Estado não foi capaz de assumir essa manutenção, até porque as próprias 

casas ficaram numa situação um pouco ambígua, não eram dos trabalhadores mas 

eram eles que lá viviam, não pagavam nada por lá viver, o Estado... estavam ali 

numa situação um pouco complicada. Daí que as roças acabaram por serem abando-

nadas. Mas depois ainda pior foi as próprias casas do administrador, do dono da roça, 

etc, que eram casas senhoriais com uma qualidade de construção muito interessante, 

acabaram por ficar ao serviço de outros, os hospitais, que eram estruturas imponen-

tes, acabaram por ficar abandonados à sua sorte, foram sendo destruídos pelo tempo, 

portanto infelizmente houve toda uma arquitetura colonial que era muito expressiva 

em São Tomé que ruiu, ficou desfeita e hoje há muito pouco que se possa aproveitar. 

É uma pena!

5. Não poderia a arquitetura das roças ter uma função no desenvolvimento de São 

Tomé? Quem sabe abarcar nas suas instalações os equipamentos públicos que 

faltam nas aldeias...

R: Sim, embora essa solução não seja assim tão simples como se possa pensar. Todas 

as soluções têm os seus custos, mas sim alguma coisa se podia fazer. Recordo algu-

mas situações em que eu mesmo disse, porquê fazer uma escola nova aqui ao lado 

sabendo nós que hoje a construção, em muitos aspetos, é pior do que era antigamen-

te, quando há equipamentos que com pouco dinheiro se podia reparar e ficávamos 

com uma escola óptima. Há situações também dessas, mas creio que em algumas 

roças, se se tivesse mantido minimamente as suas estruturas e os seus equipamen-

tos, podiam funcionar hoje como grandes atrativos da ilha a nível de turismo rural. 
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Veja-se, por exemplo, São João de Angolares, que não é, nem de longe, a roça mais 

bonita que São Tomé tinha, no entanto, recuperada a casa até tem tido alguma ocu-

pação interessante, quando outras roças que têm equipamentos mais chamativos, 

também se se tivessem mantido poderiam até ser aproveitados para isso de maneira 

muito mais forte que aquela. Não só no campo do turismo rural mas também no caso 

de equipamentos, fala-se por exemplo de universidades e coisas assim, pois havia 

equipamentos que poderiam ter sido entregues para essa linha e se calhar tinham 

resolvido alguns problemas deste país.

6. A mistura e intensidade vegetal faz com que a madeira seja o elemento princi-

pal da construção. De que forma é ela usada?

R: São Tomé não é muito rica em madeira, ao contrário do que possa parecer. Não é 

que tenha grande qualidade de madeira, tem uma ou outra árvore, mas há que ter muito 

cuidado com a exploração da madeira em São Tomé. A grande parte da vegetação de 

São Tomé não é propriamente aproveitável para construção de grande durabilidade, 

e também é verdade que sendo uma ilha, a reconstituição do seu habitat demora 

muitos anos, e há que ter cuidado, senão podemos transformar isto facilmente num 

deserto, como já temos tido alguns exemplos. Agora, não há dúvida que a madeira é 

um elemento muito usado na construção, nem toda ela de boa qualidade, por isso é 

que muitas vezes as casas ao fim de pouco tempo estão muito degradadas. E o verde 

da ilha é chamativo para toda a gente que chega aqui a São Tomé. Mas é necessário 

haver algum cuidado. É interessante que aqui há tempos, estava num encontro e 

estávamos a falar exatamente sobre os problemas que se colocavam em São Tomé 

a nível da construção, a expressão da floresta, a exploração das areias do mar para 

a construção e tudo o mais, e os problemas que isso causava no clima, na erosão 

da costa, etc. Então alguém se levantou e disse: Alguém me diz como posso fazer 

a minha casa em São Tomé, sem causar problemas ao ambiente? Porque preciso de 

areia onde é que há areia? No mar, mas se vou buscar areia ao mar, o mar entra pela 

costa adentro. Se não posso fazer com areia, não posso fazer alvenaria, tenho de 

fazer de madeira, mas se corto árvores, transformo a minha ilha num deserto. Afinal 

que casa é que eu vou fazer? E eu penso que em São Tomé, de facto, é preciso abrir 

um pouco mais os horizontes e, eventualmente, importar até areia de outros lugares, 

até porque esta areia do mar não é areia de boa qualidade, ou tentar arranjar respostas 

para as necessidades de habitação do país, se calhar abrindo um pouco ao exterior 
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essas mesmas respostas, porque utilizando apenas os elementos que aqui tem pode 

criar muitos problemas à própria ilha.

7. O clima é o verdadeiro factor de deterioração das habitações ou há também, 

por parte dos habitantes da ilha, pouco interesse em manter as construções?

R: Eu diria que as duas coisas. O clima de facto, é um clima tremendo, que destrói 

uma casa abandonada, em pouco tempo fica irreconhecível. Entram plantas parasitas 

que penetram na própria casa, desfazem uma casa em pouco tempo. Mas também é 

verdade que às vezes à pouca sensibilidade aqui em São Tomé para uma manutenção 

diária das coisas. Há uma janela que parte, fica partida um ano, há uma porta que 

quebra-se o fecho, fica um ano com o fecho quebrado, etc. Primeiro já há pouco cui-

dado no uso das coisas, estraga-se demasiado e facilmente as coisas que nós usamos, 

produtos que em qualquer lugar duram anos, aqui ao fim de meses estão estragados, 

portanto falta uma certa capacidade também de cuidado nas coisas. Mas também 

depois este cuidado de uma telha que se parte, uma chapa que se solta, portanto ir no 

dia a dia tendo cuidado pela casa, e certamente mantendo esse cuidado, a casa dura 

mais tempo. Portanto, as duas coisas andam a par.
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1.2 . O dia a dia na “Casa dos Pequeninos”

Paula Mendes dos Santos, funcionária da “Casa dos Pequeninos”

1. Quantas crianças estão hoje a viver na “Casa dos Pequeninos”? De que idades?

R: Hoje, neste momento, estão na “Casa dos Pequeninos” 26 crianças. O mais novo 

tem 2 meses, a mais velha tem 17 anos.

2. Ainda são muitas as crianças que chegam até cá? Com que problemas?

R: Houve um ano que parou um pouco, não apareciam muitas crianças, mas ultima-

mente estão a aparecer muitos mais casos de crianças com problemas e a precisarem 

de ajuda. Muito subnutridos, com problemas familiares graves, a família não tem 

condições de os manter, problemas desse tipo, crianças em risco.

3. Faria sentido separar as crianças com deficiências motoras e psicológicas com 

as crianças que chegam em condições normais?

R: As crianças deficientes mentais e motoras, ou diferentes como se diz agora, que 

são diferentes, precisam de outro espaço, precisam de outras necessidades que a 

gente aqui não tem. Que as ponham a dançar e assim, mas nós aqui não temos possi-

bilidades para as separar. E eles precisam de muito mais apoio que os outros, porque 

são crianças especiais. As motoras, se a casa estivesse condições, estivesse equipada, 

esses não precisavam. Não é uma deficiência motora que vai separar pois não se 

pode excluir. Mas a casa não está equipada.

4. Como e que funciona o sistema escolar das crianças?

R: Aqui, elas vão à Escola Pública. Quer dizer, quando estão na creche elas vão à Es-

cola das Madres, das Irmãs Canocianas, a partir dos 4 vão lá à creche. Depois entram 

na Escola Primária e vão para a Escola Pública. Aqui não temos escola, nem jardim, 

não temos educadora nem nada, por isso vão à creche. E é normal como uma criança 

de São Tomé, sai de casa e vai à escola. 

5. Chegando aos 18 anos o que acontece às crianças que aqui vivem?

R: Aqui só ficam até aos 18 anos as meninas, os meninos aos 6 têm que sair. Procu-

ramos que eles saiam para a própria família, se já tiverem as mínimas condições para 

cuidar deles, ou para famílias de acolhimento, ou mesmo também já tivemos casos 

Anexos . Entrevistas



Construir em São Tomé . 125

de adopções e as meninas a mesma coisa, é o que lhes acontece. Quem fica até aos 

18 anos tem de arranjar um novo projeto de vida.

6. Se houvesse uma nova “Casa dos Pequeninos”, como gostaria que ela fosse?

R: Uma casa que tivesse as condições que esta não tem. Uma casa com um espaço 

para elas dormirem, um espaço para elas verem televisão, tudo o que é mais ao me-

nos necessário. Cá é tudo muito apertado, é preciso mais espaço. Cá é tudo muito 

pequenino.
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ANEXOS
2. Proposta para a “Casa dos Pequeninos”
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