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RESUMO
Tem-se vindo a confirmar que o pioneirismo do Movimento Moderno na África
Lusófona reside no modo como o ideário moderno, inspirado pela experiência
brasileira, foi localmente interpretado. Desse ponto de vista a excelência deste
património reside, em parte, na sua capacidade de resposta ao meio onde se
insere, através de um desenho feito com o clima e com o lugar que teve por base
preocupações que hoje se associam ao conceito de sustentabilidade ambiental,
alicerçadas na consciência das necessidades funcionais e dos recursos disponíveis.
Com o principal objectivo de contribuir para a aquisição e consolidação do
conhecimento da arquitectura do Movimento Moderno na África Lusófona (19431974) interpretada à luz desses pressupostos, esta dissertação tem como objecto de
estudo um programa arquitectónico escolar específico, amplamente desenvolvido
e construído em Moçambique, nesta época da História (1955-1975). Inicialmente
conduzido pelo arquitecto Fernando Mesquita, no contexto dos Serviços de Obras
Públicas de Moçambique, reconfigurou-se e evoluiu, respondendo a vários graus
de ensino, desde escolas primárias a escolas de ensino secundário e profissional.
Construído exaustivamente até aos anos da independência das ex-colónias
portuguesas em 1975, em território urbano e rural, e reunindo também
contribuições posteriores de outros autores, assume ainda hoje uma expressão
intensa

e

extremamente

significativa

na

infra-estruturação

do

território

Moçambicano.
Partindo da análise sistemática de casos de estudo, sobre os quais se procede à
análise e interpretação dos sistemas e tecnologias da construção destinadas a
responder

aos

índices

de

conforto

específicos

do

clima

Moçambicano,

paralelamente à análise da organização do espaço construído e da tipologia
funcional escolar, esta dissertação pretende contribuir para a caracterização deste
programa arquitectónico do ponto de vista do seu enquadramento nos
pressupostos formais, tecnológicos e ideológicos do Movimento Moderno e da sua
capacidade de resposta ao contexto climático em que se insere.

Palavras-chaves: Movimento Moderno; Clima; Arquitectura escolar; Moçambique;
Fernando Mesquita
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ABSTRACT
It has been shown that the pioneerism of the Modern Movement in the Lusophone
Africa lies in how the modern ideology, inspired by the Brazilian experience, was
locally interpreted. From this viewpoint the excellence of this heritage lies, in part, in
its responsiveness to the environment in which it operates, through a design with
climate based on concerns today associated with the concept of environmental
sustainability, rooted in the awareness of the functional needs and the available
resources.
With the main objective to contribute to the acquisition and consolidation of
knowledge of the modern architecture in Lusophone Africa (1943-1974) interpreted
in the light of these assumptions, the object of study of this dissertation is a specific
architectural scholar program, widely developed and built in Mozambique at this
period of the history (1955-1975). Initially led by architect Fernando Mesquita, in the
context of the Public Works Services of the Province of Mozambique, it was
reconfigured and evolved through various levels of education, ranging from primary
to high schools. Extensively built until the years of the former Portuguese colonies
independence in 1975, in urban and rural territory, and gathering later contributions
from other authors, it still assumes nowadays an extremely significant expression in
the infrastructure of Mozambique territory.
Based on the systematic analysis of case studies, on which carries out the analysis
and the interpretation of the systems and technologies designed to respond to
specific levels of comfort for the tropical climate, along with the analysis of the
organization of the built environment and the functional typology, this dissertation
aims to contribute to the characterization of this architectural program from the
point of view of formal, technological and ideological assumptions of the Modern
Movement and its responsiveness to the climatic context in which it operates.

Keywords: Modern Movement; Climate; School buildings; Mozambique; Fernando
Mesquita
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INTRODUÇÃO
1

A presente dissertação, elaborada no âmbito do Mestrado Integrado em
Arquitectura do Instituto Superior Técnico, tem como principal objectivo contribuir
para a aquisição e consolidação do conhecimento da arquitectura do Movimento
Moderno na África Lusófona (1943-1974). Inserindo-se no largo projecto de
investigação FCT conduzido pelo Instituto Superior Técnico, em parceria com a
Universidade do Minho, „EWV-Visões cruzadas dos mundos: arquitectura moderna
na África Lusófona (1943-1974) (PTDC/AUR-AQI/103229/2008)‟, este trabalho
pretende dar continuidade ao processo de documentação que o projecto tem
vindo a desenvolver de um património de extrema riqueza arquitectónica que
permaneceu até há pouco tempo relativamente incógnito.

O OBJECTO DE ESTUDO

Arquitectura escolar em Moçambique:
o programa de Fernando Mesquita (1955-1975)
Nesse sentido, o objecto de estudo da presente investigação incide no estudo de
um programa arquitectónico escolar específico, amplamente desenvolvido e
construído em território Moçambicano, nesta época da História. Inicialmente
conduzido pelo arquitecto Fernando Mesquita, no contexto dos Serviços de Obras
Públicas da Província de Moçambique, o primeiro projecto identificado data de
1955. Tendo-se reconfigurado e evoluído por vários graus de ensino, o programa
abrange escolas primárias e escolas de secundário e profissional. Construído
exaustivamente até aos anos da independência das ex-colónias portuguesas em
1975, em território urbano e rural, e reunindo também contribuições posteriores de
outros autores, assume ainda hoje uma expressão intensa e extremamente
significativa na infra-estruturação do território Moçambicano.

OS OBJECTIVOS

O Moderno e o Clima na África Lusófona
O projecto de investigação EWV tem vindo a confirmar que o pioneirismo da
arquitectura do Movimento Moderno na África Lusófona reside no modo como o
ideário moderno, inspirado pela experiência brasileira, foi localmente interpretado.
Desse ponto de vista a excelência deste património reside, em parte, na sua
capacidade de resposta ao meio onde se insere, através de um desenho feito com
o clima e com o lugar que teve por base preocupações que hoje se associam ao
conceito

de

sustentabilidade

ambiental, alicerçadas

na

consciência

das

necessidades funcionais e dos recursos disponíveis. Defende-se que se trata de
uma

arquitectura

que,

com

base

na

convicção

da

sua

capacidade

transformadora para oferecer melhores e mais confortáveis condições de vida,
encontra entre o moderno e a adaptação ao contexto climático uma das

2

componentes essenciais para a resposta mais eficiente e eficaz a um programa, a
um lugar e a um tempo.
Seguindo essa abordagem, esta tese tem como objectivo contribuir para a
caracterização deste programa arquitectónico do ponto de vista do seu
enquadramento

nos

pressupostos

formais,

tecnológicos

e

ideológicos

da

arquitectura do Movimento Moderno (a que se refere a palavra moderno no título
da dissertação) e da interpretação da sua capacidade de resposta ao contexto
climático em que se desenvolveu.
O tema da dissertação surgiu por sugestão da Professora Ana Tostões, orientadora
desta tese e coordenadora responsável do projecto de investigação EWV, como
resultado da constatação da singularidade e qualidade arquitectónica da intensa
e extensa produção escolar em Moçambique enquadrada neste programa. A
recolha intensiva de documentação referente às escolas de Fernando Mesquita – e
de outros autores posteriores – que o projecto EWV desenvolveu nos arquivos locais,
acompanhada de uma exaustiva documentação fotográfica pelas cidades
visitadas, tornou real a possibilidade de se trabalhar sobre este assunto.
A importância desta investigação revelou-se-me imediatamente óbvia, ao
aperceber-me da enorme expressão que estes edifícios detém em todo o território
Moçambicano e da forma como foram e são ainda hoje intensamente utilizados.
Tratando-se de estruturas que estão a atingir o fim do seu ciclo de vida útil, muitas
delas apresentam já graves patologias construtivas e alterações posteriores
desqualificadas face à alteração das exigências funcionais. Os edifícios escolares,
enquanto estrutura de suporte de um dos recursos mais importantes em
Moçambique – a educação –, pareceram-me, de imediato, constituir, no contexto
da investigação da arquitectura do Movimento Moderno em África, um dos alvos
de atenção prioritária.
Assim, o que motivou o desenvolvimento desta tese não foi apenas a identificação
da singularidade deste equipamento público no quadro da arquitectura moderna
em Moçambique, mas também a ideia de poder contribuir, com desenvolvimentos
futuros, para a reabilitação destes edifícios.
Nesse sentido, este trabalho surge, por um lado, como um esforço de
documentação de um património de excelência praticamente anónimo em
termos bibliográficos, que no quadro das investigações mais recentes sobre o
assunto, tem sido ignorado face a outros programas e autores. Por outro lado, tem
como

principal

intenção

que

possa

constituir

um

primeiro

esforço

de
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AS MOTIVAÇÕES

documentação e caracterização que, seguindo as premissas do DOCOMOMO
(International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites
and Neighborhoods of the Modern Movement), possa, num futuro próximo, servir de
base a uma passagem do estágio interpretativo da documentação para a acção
da conservação e do reúso.
A METODOLOGIA

A investigação decorreu essencialmente da observação crítica de fontes primárias
obtidas pelo projecto EWV – processos de obra recolhidos nos arquivos locais
(MOPH e Conselho Municipal de Maputo) e registos fotográficos directos das obras
construídas – consolidada por uma investigação posterior da minha parte,
essencialmente de documentação escrita: relatórios técnicos e memórias
descritivas (nos arquivos AHU e IPAD) e periódicos e monografias da época (nos
centros de documentação do IPAD, do IICT, no CIDAC, na SGL, no AHD, na
Hemeroteca e no portal online Memória de África e do Oriente).
O primeiro esforço deste trabalho consistiu na sistematização de toda a
documentação referida, com graus muito distintos de profundidade, que permitisse
a criação de um fio condutor gerador de interpretações e conclusões.
Organizada a informação, procedeu-se a um trabalho interpretativo, baseado no
redesenho esquemático dos casos de estudo, com o objectivo de analisar e
caracterizar a organização do espaço construído (estudada essencialmente sobre
a planta) e os sistemas, dispositivos e tecnologias da construção destinadas a
responder aos índices de conforto específicos do clima Moçambicano (estudados
particularmente sobre o corte). Seguindo-se uma abordagem de trabalho sintética
e analítica, procurou-se caracterizar de modo transversal um espólio impreciso e
incompleto, com o objectivo de o tornar coerente.
Em

suma,

a

complementares:

dissertação
a

estruturou-se

investigação

prática

segundo
baseada

duas
no

metodologias

estudo,

análise

e

caracterização sintetizada e organizada sobre casos de estudo e a investigação
teórica interpretativa da anterior, lida à luz dos pressupostos teóricos do Movimento
Moderno e da análise do desempenho climático.
Essa metodologia deu origem a dois volumes complementares, sendo aconselhável
a sua leitura e interpretação em simultaneidade: o documento escrito e os anexos.
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A ORGANIZAÇÃO

O corpo da dissertação está estruturado em três partes principais:
I – Contextualização, II – O programa de Fernando Mesquita e III – Considerações
finais, servindo a primeira e a terceira de consolidação e suporte contextual à
segunda, a que assume a maior relevância deste trabalho.
I – CONTEXTUALIZAÇÃO
I.1. Geografia de um lugar: Moçambique
Este capítulo tem como objectivo a caracterização sintetizada do clima
Moçambicano, de um modo geral e focalizado nas cidades em estudo, no que se
refere à carta solar, à temperatura, à pluviosidade, à humidade e aos ventos;
factores determinantes para compreender como a arquitectura foi concebida em
função das especificidades geográficas de cada local concreto.
Para a elaboração desta análise optou-se por se consultarem estudos provenientes
do Serviço Meteorológico de Moçambique e de publicações da imprensa local,
coincidentes com o período temporal em que foram realizados os projectos sobre
os quais incide este trabalho, de modo a obter-se uma compreensão mais
fidedigna dos pressupostos que estiveram na génese da sua criação.
As cidades sobre as quais incidiu a análise detalhada desses factores foram todas
aquelas onde se identificaram escolas construídas e das quais se possuía
documentação (desenhos e/ou registo fotográfico): Maputo (Lourenço Marques),
Inhambane, Beira, Chimoio (Vila Pery), Quelimane, Nampula e Pemba (Porto
Amélia), à excepção desta última por não se ter obtido informação suficiente de
fontes semelhantes. Para além destas sete cidades, a análise dos ventos, a par com
o estudo das cartas solares, foi realizada para todas as cidades onde foram
desenvolvidos projectos, mesmo que não tenham sido executados, para um
entendimento mais rigoroso do programa escolar de Fernando Mesquita: Dondo,
Tete, Lichinga (Vila Cabral) e Nacala, sendo que em relação a esta última cidade
não se conseguiu obter informação relativa aos ventos com base nas mesmas
referências.
O capítulo é acompanhado pelo Anexo 1 – Fichas do Clima, com todos os dados
obtidos e sintetizados, discriminados por cidade.
I.2. A evolução do edifício escolar moderno em Moçambique
O objectivo deste capítulo é analisar, sucintamente, o programa de Fernando
Mesquita no contexto histórico (político e arquitectónico) em que foi concebido.
Por se tratar de um contexto que tem sido significativamente estudado e referido,
5

tentou-se não cair em repetições e generalizações, centrando o relato da História
exclusivamente do ponto de vista da arquitectura escolar moderna.
II – O PROGRAMA DE FERNANDO MESQUITA
A análise esquemática, gráfica e interpretativa que foi levada a cabo para tornar
possível o estudo, análise e caracterização do programa arquitectónico de
Fernando Mesquita partiu do objectivo de uniformizar o grau de informação
transversal a todas as escolas, para que se pudessem tirar conclusões colaterais e
globais. O grau de discrepância relativo à informação que os vários projectos
recolhidos apresentam constituiu a maior dificuldade deste trabalho. A „Escola
Técnica de Nampula‟ (1959) e a „Escola Técnica Elementar Joaquim Araújo‟ (1961),
em Maputo, constituem as escolas do ensino secundário com mais documentação
recolhida, pelo que se tomaram, muitas vezes, como ponto de partida para o
redesenho interpretativo das outras, por comparação de dimensões e através do
confronto atento e comparativo de fotografias dos vários casos de estudo. Devido
à imprecisão deste método, importa salientar que o redesenho é apenas
esquemático e não rigoroso.
A compreensão teórica da concepção arquitectónica das escolas primárias foi
fortemente apoiada por um relatório técnico realizado pela arquitecta Rute Bota –
Relatório: Situação das escolas primárias em Moçambique no último decénio.
DGOPC, MU, 1971 [Fonte:IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1926/13048] e as escolas de ensino
secundário pela memória descritiva da Escola Técnica Elementar de Lourenço
Marques, de Fernando Mesquita [Fonte: AHU-MU-OP00584-2646-1/2], que constituem os
únicos dois testemunhos teóricos de fontes primárias encontrados sobre o assunto.
Todas as escolas analisadas enquadradas neste programa estão devidamente
documentadas com maior detalhe, em fichas próprias e individuais, no Anexo 2.1 –
Fichas das Escolas: o programa de Fernando Mesquita. Estas estão organizadas
cronologicamente pelo tipo de ensino a que corresponde a sua nomenclatura
original. De modo a tornar coerente a leitura das fichas e o grau de informação
respectivo a cada escola – e encarando-se este trabalho com uma investigação
em aberto – optou-se por ter uma organização de campos informativos comum a
todas as fichas, ainda que em muitas situações não tenha havido informação
suficiente para os completar.
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II.1. Caracterização tipológica
Neste estudo enquadra-se a evolução tipológica-cronológico do modelo – a par
com a evolução do tipo de ensino a que se destina – e a caracterização dos
sistemas de circulação e da distribuição funcional.
Para tal optou-se por se proceder à análise de todos os projectos de que se obteve
documentação, independentemente de estarem construídos ou não, por os
considerar matéria importante para a compreensão mais extensiva do programa
de Fernando Mesquita.
Dividiu-se o estudo e a respectiva abordagem gráfica da distribuição funcional
entre escolas primárias e escolas de ensino secundário, por se ter optado seguir a
abordagem descrita, respectivamente, no relatório técnico de Rute Bota e na
memória descritiva de Fernando Mesquita.
A síntese analítica deste capítulo encontra-se no Anexo 3 - Quadro Sinóptico:
Caracterização Tipológica
II.2. Projectar com o clima
Esta parte diz respeito ao estudo das opções de projecto que foram tomadas com
o objectivo de responder eficazmente às condições de conforto específicas do
clima Moçambicano. Assim são analisadas as estratégias de favorecimento da
iluminação, do arejamento e da ventilação e as estratégias de protecção da
exposição solar e das chuvas. Como síntese do cruzamento de todos os factores
inclui-se também um estudo relativo à implantação das construções.
Ao contrário da opção tomada no capítulo relativo à caracterização tipológica,
aqui foi apenas possível analisar casos construídos, pois a falta de informação de
que se dispôs nos restantes casos foi insuficiente para uma análise rigorosa.
A síntese organizada desta matéria encontra-se no Anexo 4 - Quadro Sinóptico:
Implantação, Sombreamento e Ventilação. Está organizado por cidade devido às
semelhanças de dados climáticos;

em

primeiro plano de cada

cidade

apresentam-se os esquemas relativos aos casos de estudo que se puderam
analisar, e de seguida, a listagem das implantações dos restantes projectos (neste
caso construídos e não construídos), de modo a tirar conclusões por comparação
e sistematização, sempre que possível.
Este capítulo propõe ainda uma síntese das técnicas e dos elementos construtivos
adoptados, nomeadamente nas coberturas, paredes, pavimentos e materiais,
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continuando-se a seguir uma abordagem do ponto de vista climático e da sua
contextualização nos pressupostos da arquitectura do Movimento Moderno.
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS
III.1. A difusão do programa de Fernando Mesquita
Esta fase final resultou da sistematização de todas as escolas que, por semelhança
de opções de desenho, construção e projecto, são passíveis de serem
enquadradas no programa de Fernando Mesquita, mas cuja falta de dados
relativos a autorias e datas, não permitiu o seu enquadramento no restante
trabalho: opção tomada com vista a não criar erros e imprecisões na investigação.
Optou-se, ainda assim, por expor esta informação, como representativa da
extensão e intensidade que este programa atingiu e atinge ainda hoje no território
Moçambicano. Dedica-se ainda um capítulo à „Escola Secundária da Polana‟
(1969), como exemplo da contribuição do programa de Fernando Mesquita à
concepção de edifícios escolares por parte de outros autores.
Todas as escolas referenciadas neste capítulo estão também documentadas com
maior detalhe no Anexo 2.2 – Fichas das Escolas: a difusão do programa de
Fernando Mesquita.
III.2. O Moderno e o Clima na África Lusófona (1945-1975)
Em guisa de conclusão, este é o espaço destinado às reflexões acerca do
cruzamento entre o Moderno e o clima no programa de Fernando Mesquita,
contextualizado na diáspora do Movimento Moderno para territórios africanos.
Todas as escolas construídas, quer as do programa do Fernando Mesquita, quer as
que foram apenas referenciadas ao longo do trabalho, estão identificadas no
Anexo 5 – Mapas de Localização das Escolas
O conjunto do documento escrito é acompanhado de imagens seleccionadas
com o objectivo de complementar a análise dos temas abordados, através de
uma formatação que propõe uma leitura paralela e continuada entre textos e
imagens de conteúdos comuns.
Deu-se sempre preferência à nomenclatura original das escolas, uma vez que
muitas vezes se referenciam projectos não construídos. No caso de não se ter
identificado o nome original, recorreu-se ao actual. Relativamente às cidades
utilizou-se a toponímia actual. As datas que acompanham os casos de estudo ao
longo do documento escrito dizem respeito à data de projecto.
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Quando se deu início ao projecto EWV, em 2010, a experiência da arquitectura
moderna

nas

colónias

portuguesas,

era,

em

termos

bibliográficos,

significativamente frágil. O conhecimento da arquitectura portuguesa do século XX
estava limitado às fronteiras actuais do país.1 Os poucos trabalhos que tratavam,
nessa altura, especificamente das antigas províncias ultramarinas constituíam um
quadro fragmentado composto de investigações parcelares que não permitiam
construir uma perspectiva global do fenómeno (Kulturmann, 1963; Nhamdi, 1997;
Albuquerque, 1998; Martins, 2000; Morais, 2001, Fernandes, 2002, 2005; Ferreira, 2007;
Quintã, 2007; Fonte, 2008).
As investigações desenvolvidas no quadro do projecto EWV (Tostões, 2010, 2011,
2012; Magalhães, 2009, 2011; Tostões, Oliveira, 2010; Tostões, Magalhães, 2011;
Caldas, 2011; Miranda, 2011; Bonito, 2011, Tostões, Bonito, 2012), juntamente com o
recente crescente interesse no tema também por parte de outros investigadores
(Folkers, 2010; Mattoso, 2010; Milheiro, 2010, 2011; Prado, Martí, 2011; Almeida, 2012;
Cruz; 2012), tem vindo a consolidar um conhecimento mais sólido sobre este vasto
património.
No entanto, devido à extensão territorial e temporal significativamente grande que
assistiu ao fenómeno da produção moderna nestes territórios, os temas que lhe são
referentes estão longe de serem esgotados e existem ainda algumas lacunas por
preencher, em termos bibliográficos; esta dissertação é disso exemplo.
O conhecimento sobre a vida e a obra de Fernando Mesquita, é praticamente
nulo, composto de breves apontamentos de informação dispersa e incompleta
(Albuquerque, 1998; Martins, 2004; Morais, 2001), ainda insuficiente para a
constituição de uma biografia ao nível do que tem vindo a ser possível fazer com
outros autores.
Quanto ao programa escolar de Fernando Mesquita, a única referência
encontrada, em quadro científico, respeita à obra de André Ferreira – Obras
Públicas em Moçambique. Inventário da produção arquitectónica executada entre
1933 e 1961, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2008, numa perspectiva inicial
de inventariação.
Relativamente à compreensão e verificação de como a arquitectura moderna na
África Lusófona foi eficientemente desenhada com o clima, a investigação de

1 Madalena Cunha Matos – “Colonial Architecture and Amnesia. Mapping the Work of Portuguese
Architects in Angola and Mozambique”. OASE 82 – L'Afrique, c'est Chic. Architecture and Planning
in Africa 1950-1970, 2010, p. 25-33.
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Margarida Quintã – Arquitectura e Clima. Geografia de um lugar: Luanda e a obra
de Vasco Vieira da Costa. Prova Final de Licenciatura em Arquitectura. Porto: FAUP,
2007 constitui um trabalho pioneiro no encontro dos interesses que tive por
objectivo estudar nesta tese, tendo-a considerado de referência ao longo de toda
a investigação. Mais recentemente, a obra de Francisco Castro Rodrigues foi
analisada à luz dos mesmos pressupostos (Almeida, 2012).
Em 2011, o DOCOMOMO International Journal dedicou uma publicação completa
ao tema do Moderno e Sustentável (nº 44 – 2011/1 Modern and Sustainable),
debatendo o desempenho energético com o intuito de contribuir para uma gestão
sustentável dos recursos (Stein, 2012). Nesse número, o artigo de João Vieira Caldas
– “Design with climate in Africa. The world of galleries, brise-soleil and Beta windows"
assume-se como a primeira investigação comparada de vários tipos de
construções escolares modernas em Moçambique à luz dos pressupostos
climáticos. Apesar de não incluir nenhuma das escolas de Fernando Mesquita,
constituiu uma referência para este trabalho.
Começa assim a surgir um tema de investigação focado no legado do Design with
Climate (Olgyay, 2008) aplicado à arquitectura do Movimento Moderno na África
Lusófona, no qual a presente dissertação se pretende enquadrar.
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„Todos os dias, nos meus primeiros meses de escola, saía da palhota do meu pai
com o meu irmão, descia a ladeira com os músculos das pernas retesados para
não cair. Foi assim apenas por alguns dias porque, com a prática, passámos a
descer a correr, sem nos importarmos com a cacimba que nos molhava.
Passávamos ao longo do arenoso caminho dos bois, atravessávamos, em seguida,
o pântano onde o nevoeiro era mais denso. Tínhamos de tirar as sapatilhas para
não as molharmos nos charcos que as chuvas deixavam, e não as sujarmos com o
matope que ficava no carreiro que tínhamos de seguir dentre os mavungu e o
caniço do pântano, tínhamos de saltar de um mcoma, raíz de mavungu, para
outro quando isto nos podia salvar de mergulhar numa poça mais profunda de
água ou de lama preta.
Nos dias mais frios, os dentes batiam com vibração e cadência rápidas dos
maxilares. Era normal. Não ligávamos a mínima importância. Não sabíamos que
não estávamos agasalhados o suficiente. Nunca o tínhamos estado. O que
sabíamos é que fazia frio e muita cacimba, caminhávamos, depois, pela estrada
principal, alteada de saibro no meio da planície ligando o 'Ntavene' à cidade
baixa. A maior parte das vezes, quando não passava o comboio, preferíamos
andar ao longo da linha férrea. Estaríamos mais protegidos do perigo de sermos
atropelados pelos carros ou de sermos molhados com água vermelha de saibro,
caso um carro, em velocidade, entrasse num charco e a espalhasse pelos lados.
Quando chegávamos à escola, ou um pouco antes, encontrávamos já lá os nossos
colegas brancos que não tiritavam de frio porque levavam camisolas bem quentes
que até lhes cobriam os pescoços. Nós também, nessa altura, não sentíamos tanto
frio. Tínhamos andado tanto que o esforço de marchar e de correr nos aquecia.‟ 2

I.1. GEOGRAFIA DE UM LUGAR:
MOÇAMBIQUE3

2

Joaquim Chissano - Vidas, Lugares e Tempos. Lisboa: Texto Editores, 2011, p. 81-82.

Joaquim Chissano foi o sucessor de Samora Machel na presidência da República de Moçambique e
o primeiro aluno negro a matricular-se no „Liceu Salazar‟, em 1951.
3

Este capítulo é acompanhado do Anexo 1 – Fichas do Clima.

Figura 001. Capa – Rapariga a ir para a escola, nos arredores de Maputo.
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I.1.1. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA
GERAL
Situado entre o paralelo 10º S e o paralelo 27º S, o território Moçambicano
encontra-se entre o vale equatorial de baixas pressões, também conhecido por
zona de convergência intertropical, e a zona de anticiclones tropicais. Assim, o
clima do Norte do país é, de um modo geral, influenciado pelo regime das
monções4, enquanto o da parte Sul é maioritariamente estabelecido pelos centros
ciclónicos e anticiclónicos das latitudes médias e pela corrente quente do Canal
de Moçambique. A acrescentar a esses fenómenos, não podem deixar de ser
considerados factores variáveis como a altitude, a latitude e a proximidade ao
litoral que tornam o clima de Moçambique consideravelmente diversificado.
Amplamente aceite ainda nos dias de hoje, o sistema de Koppen5, desenvolvido no
início do século XX pelo climatologista alemão Wladimir Köppen (1846–1940), foi o
eleito para a caracterização climática de Moçambique pelo seu Serviço
Meteorológico, em 1965.6 Trata-se de uma classificação segundo critérios
quantitativos baseada na distribuição correlacionada dos valores médios da
temperatura do ar e da quantidade de precipitação, por meses do ano.
Como visível na figura 002, Moçambique apresenta, de acordo com essa
classificação, sete climas distintos:
Aw – clima tropical chuvoso da savana
Am – clima tropical chuvoso da monção
BS – clima seco de estepe
BSw – clima seco de estepe, com inverno seco
BW – clima seco do deserto
Cf – clima temperado húmido
Cw – clima temperado, com inverno seco

Cf. José Boléo – “Elementos para o estudo das condições climáticas de Moçambique”.
Moçambique – Documentário Trimestral, nº 44, 1945, p. 87, as monções são resultado do
aquecimento desigual entre massas continentais e oceânicas. As baixas pressões localizam-se na
estação quente do hemisfério considerado e as altas pressões na estação fria. As baixas pressões
corresponderão aos ventos oceânicos, carregados de humidade e que provocam enormes
chuvadas; as altas pressões correspondem aos ventos continentais, bastante secos.
4

Sobre este assunto consultar Salvador Massip – Los climas de la Tierra según Koppen. La Habana:
Molina y Compañía, 1941.

5

Cf. José Faria – “Condições climáticas de Moçambique”. Memórias do Serviço Meteorológico de
Moçambique, SMM 15, MEM 13, 1965, p. 4-6.

6
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002. Zonas climáticas de Moçambique segundo os critérios da classificação de Köppen. Imagem
retirada de José Faria – op cit, fig. 8.
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O clima „Aw‟ é um clima megatérmico, característico das regiões tropicais e
subtropicais, caracterizado por uma temperatura média do ar superior a 18º C,
mesmo no mês mais frio, e por um valor elevado de precipitação anual, com a
existência, no entanto, de uma estação seca no Inverno.7
O clima „Am‟ é também um clima megatérmico, com uma temperatura média do
ar superior a 18º C, forte precipitação e uma estação seca de Inverno, mas em que
a quantidade de precipitação anual é de tal maneira elevada que o solo
consegue preservar durante o ano a humidade necessária ao desenvolvimento de
vegetação do tipo florestal.
O clima „BS‟, nomeado como clima seco das estepes, caracteriza-se por ter uma
evaporação superior à precipitação anual que varia entre os 380 e 760 mm.
O clima „BSw‟ define-se pelas mesmas características do anterior, possuindo em
acréscimo uma estação de Inverno seca.
O clima „Cf‟ é um clima mesotérmico muito húmido, caracterizado por uma
temperatura média do ar inferior a 18º C nos meses mais frios e pela ocorrência de
precipitação em todos os meses do ano, não possuindo, como tal, a existência de
uma estação seca.
O clima „Cw‟ designa um clima temperado húmido com estação seca no Inverno.
Nas regiões tropicais, o clima „C‟ só se desenvolve nas regiões montanhosas devido
apenas à redução de temperatura que naturalmente se dá com o aumento de
altitude, sendo em tudo o resto semelhante aos climas do tipo „A‟.
Apesar da variedade de fenómenos meteorológicos presentes no território
Moçambicano, o tipo de clima que predomina é o „Aw‟ - clima tropical chuvoso
da savana, percorrendo quase a totalidade do litoral e grande parte do interior a
Norte do Rio Zambeze, nos locais de altitude inferior a 700 m.
Todas as cidades analisadas aprofundadamente neste trabalho enquadram-se
nesse tipo climático: Maputo, Inhambane, Beira, Chimoio, Quelimane e Nampula.
Quanto às restantes cidades referenciadas, apenas Pemba e Nacala se
enquadram no „Aw‟, sendo que Tete possui um clima do tipo „BSw‟ e Lichinga do
tipo „Cw‟.

Por estação seca entende-se aquela em que quantidade de precipitação mensal é, em média,
inferior a 60 mm.
7
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Terá sido o predomínio do tipo climático „Aw‟ que terá levado Maxwell
Fry (1899-1987) e Jane Drew (1911-1996)8 a caracterizarem o clima de praticamente
todo o território Moçambicano como o „clima de monção: Inverno quente e seco
e Verão quente e húmido.‟9

003. Climas da área intertropical do planeta Terra. Imagem retirada de Maxwell Fry; Jane Drew – op
cit, p. 36-37.

Sendo na estação quente e húmida que incide o maior interesse desta
investigação, uma vez que coincide na totalidade com o período lectivo, este
clima pode ser em resumo caracterizado por „um sol ardente que alterna com
chuvas torrenciais, trazendo para a vida um ciclo interminável de vegetação
maciça, superando o homem com o vigor do seu crescimento, acompanhada por
uma vida de insectos e parasitas mais mortal que os enormes animais da tão
conhecida selva.‟10
Essas condições significam em suma que os habitantes deste território necessitam
da protecção do Sol e da chuva, mas que devido ao alto teor de humidade, o
movimento do ar é essencial. Para se compreenderem melhor esses fenómenos,
tornou-se necessária uma avaliação dos elementos principais que definem as
condições climáticas do território, ao nível geral e ao nível particular de cada
cidade em estudo.

Maxwell Fry (1899-1987) e Jane Drew (1911-1996) foram um casal de arquitectos ingleses que
trabalhou essencialmente para África e para a Ásia. Foram os autores de Tropical Architecture in the
Dry and Humid Zones (1964) e de Architecture and Environment (1976) e colaboradores de Le
Corbusier e Pierre Jeanneret em Chandigarh, Cf. Ana Tostões; Jessica Bonito – “Entre Cancer et
Capricorne: Planification Urbaine et Échange de Savoir-Faire”. 11eme Conférence Internationale
d’Histoire Urbaine, 2012, p. 10.
8

Maxwell Fry; Jane Drew – Tropical Architecture in the Dry and Humid Zones. London: BT Batsford,
1964, p. 36-37.
9

10 Idem,
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p. 23 (tradução livre).

I.1.2. A CARTA SOLAR
„Conforme a incidência do Sol sobre o meridiano, as estações entrechocam-se
brutalmente ou sucedem-se em passagens imperceptíveis, e, se bem que na
rotundidade contínua, a terra, de parcela em parcela, não conheça rotura,
inumeráveis combinações vão surgindo, cada uma das quais com suas
características próprias.‟11
A observação directa das cartas solares12 das diferentes cidades é determinante
para se conhecer o movimento aparente do Sol ao longo do ano e das diferentes
horas do dia.
Constata-se que na maior parte das cidades o Sol movimenta-se a Norte e a Sul,
com uma predominância insubestimável no Norte. Naturalmente, à medida que
nos aproximamos do Equador, o território vai ficando mais vulnerável à incidência
do Sol também a Sul, como é visível na comparação entre a carta solar de Pemba
que constitui a cidade em estudo mais a Norte e a de Maputo, a cidade mais a Sul.
Compreende-se também que o período de insolação é bastante extenso ao longo
de todo o ano, com dias que duram entre 13 (no dia mais longo) a 11 horas (no dia
mais curto). Dessa conclusão são excepção os dias na cidade de Maputo que,
com uma duração de 10 a 14 horas, apresenta a maior amplitude horária ao longo
do ano das cidades analisadas.
O estudo das cartas solares, permitindo o cálculo da projecção da incidência dos
raios solares a nível horizontal e vertical, será determinante para a análise e para a
compreensão da concepção arquitectónica em estudo.

004. Carta solar de Maputo

005. Carta solar de Pemba

11 Le Corbusier – La Charte d‟Athènes, travaux du 4ème CIAM. Paris: Plon, 1943. Arquitectura, 2ª série,
nº 20, 1948, p. 24 (tradução de Francisco Castro Rodrigues e Maria de Lourdes, sua mulher).
12

Diagramas de autoria própria, realizados com o auxílio do software “SOL-AR” e do Autocad.
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I.1.3. A TEMPERATURA
A temperatura do ar em Moçambique é em geral elevada, com um valor médio
que ultrapassa os 20º C e atinge os 29º C. Reduzindo cerca de 6,5º C em cada mil
metros de altitude, as poucas regiões montanhosas com clima temperado
constituem uma excepção no contexto da generalidade do país, com
temperaturas que variam entre os 10º C e os 20º C. No litoral, a temperatura
aumenta gradualmente de Sul para Norte.
As temperaturas médias que se registam no mês mais quente situam-se entre os 22º
e os 30º C. Como observável na figura 006, dependendo da região, o mês mais
quente oscila entre Outubro e Fevereiro, ao contrário do mês mais frio do ano que
é Julho em todo o território, com temperaturas médias que alternam entre os 14 e
os 25ºC (figura 007).

.

006. Temperatura do ar. Valor médio (ºC) no mês mais quente.
007. Temperatura do ar. Valor médio (ºC) no mês mais frio (Julho).
Imagens retiradas de José Faria – op cit, fig. 1 e 2.

As variações anuais da temperatura são maiores no Sul, bem como as variações
diurnas que podem atingir uma amplitude tal, que, em certos dias, faz com que „se
experimentem temperaturas características das quatro estações do ano.‟
13 José
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Boléo – op cit, p. 95.

13

É de salientar que na maior parte dos casos, as temperaturas médias mensais mais
elevadas não coincidem com aqueles em que a radiação solar é máxima, devido
à influência dos diferentes níveis de nebulosidade e precipitação ocorridos nas
diferentes épocas do ano. Por outro lado, a temperatura é mais elevada nos meses
em que a humidade é também maior, factor que agrava em muito o desconforto
sentido pelo ser humano e que o torna pouco capaz de suportar temperaturas que
nem chegam por vezes a ser muito elevadas.
Com base nos dados apresentados em Moçambique – Documentário Trimestral14,
resultantes de 34 anos de observação, foram elaboradas tabelas com as
temperaturas médias do ar relativas às cidades que se pretendem analisar.
Confrontando os valores obtidos com os mapas elaborados pelo Serviço
Meteorológico de Moçambique15, em 1965, com dados correspondentes ao
período de 1931-1960, confirmaram-se os dados e puderam-se tirar conclusões.
Procedeu-se da mesma forma para a análise da pluviosidade e da humidade.
01. Temperatura do ar em Maputo
J
TEMPERATURA
MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÁXIMA MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÍNIMA MÉDIA DO AR
AMPLITUDES
DE VARIAÇÃO

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

º C 25,4

25,5

24,6

23,0

20,8

18,4

18,1

19,1

20,4

22,1

23,4

24,7

ANUAL
22,1

º C 35,4

35,0

34,0

32,8

32,0

29,5

29,7

31,9

34,7

35,3

35,1

35,9

33,4

º C 19,0

19,0

18,1

15,8

12,3

10,6

10,3

11,5

12,9

14,7

16,1

17,9

14,9

º C 16,4

16

15,9

17

19,7

18,9

19,4

20,4

17,1

20,6

19

18

18,2

02. Temperatura do ar em Inhambane
J
TEMPERATURA
MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÁXIMA MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÍNIMA MÉDIA DO AR
AMPLITUDES
DE VARIAÇÃO

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

º C 26,7

26,7

25,9

24,6

22,3

20,6

20,0

20,7

22,2

23,7

24,6

25,9

23,6

º C 28,4

28,6

27,3

26,1

23,8

21,5

21,4

21,7

23,9

25,1

25,9

27,9

25,1

º C 25,4

24,4

24,4

23,0

21,2

19,3

19,0

18,4

20,6

22,9

23,4

25,0

22,3

ºC

4,2

2,9

3,1

2,6

2,2

2,4

3,3

3,3

2,2

2,5

2,9

2,8

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ANUAL

º C 27,4

27,5

26,6

25,1

22,7

20,7

20,2

21,0

23,0

24,9

26,1

26,8

24,3

º C 31,5

31,5

30,7

29,9

28,0

26,0

25,2

26,1

28,0

29,5

30,6

31,0

29,0

º C 23,7

24,3

23,2

21,4

18,5

16,4

15,8

16,7

18,7

20,7

22,2

23,0

20,4

º C 7,8

7,2

7,5

8,5

9,5

9,6

9,4

9,4

9,3

8,8

8,4

8

8,6

3

ANUAL

03. Temperatura do ar na Beira
J
TEMPERATURA
MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÁXIMA MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÍNIMA MÉDIA DO AR
AMPLITUDES
DE VARIAÇÃO

14 Cf. Ário Azevedo – “O Clima: Estudo de Alguns Factores Climáticos”. Moçambique – Documentário
Trimestral, nº 78, 1954, p. 58-80.
15 Cf.

José Faria – op cit, fig. 1-3.
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04. Temperatura do ar em Chimoio
J
TEMPERATURA
MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÁXIMA MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÍNIMA MÉDIA DO AR
AMPLITUDES
DE VARIAÇÃO

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ANUAL

º C 23,9

24,0

23,1

22,2

19,9

17,6

17,2

18,7

21,2

23,7

24,0

24,2

21,6

º C 30,3

30,6

29,2

28,4

26,5

24,1

23,8

25,8

29,6

31,9

31,5

30,9

28,6

º C 17,5

17,9

17,2

15,9

13,2

11,4

10,7

11,8

13,6

15,6

16,5

16,9

14,9

º C 12,8

12,7

12

12,5

13,3

12,7

13,1

14

16

16,3

15

14

13,7

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ANUAL

º C 27,4

27,3

26,6

25,6

23,0

21,1

20,6

21,2

23,5

23,6

26,9

27,2

24,7

º C 32,5

32,0

31,2

30,6

28,5

26,9

26,2

27,0

29,5

30,9

32,8

32,6

30,1

º C 23,3

23,4

23,2

21,7

18,5

16,6

15,6

16,0

18,3

20,6

22,3

22,9

20,2

º C 9,2

8,6

8

8,9

10

10,3

10,6

11

11,2

10,3

10,5

9,7

9,9

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ANUAL

º C 25,7

25,0

25,9

24,7

23,3

21,4

21,0

21,7

23,8

26,1

26,9

25,9

24,3

º C 30,5

30,8

31,1

31,1

29,1

26,8

27,9

28,3

29,8

32,3

32,8

30,5

30,1

º C 20,0

19,8

19,5

18,3

16,5

14,8

15,0

15,5

16,1

17,2

18,4

17,9

17,4

º C 10,5

11

11,6

12,8

12,6

12

12,9

12,8

13,7

15,1

14,4

12,6

12,7

05. Temperatura do ar em Quelimane
J
TEMPERATURA
MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÁXIMA MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÍNIMA MÉDIA DO AR
AMPLITUDES
DE VARIAÇÃO

06. Temperatura do ar em Nampula
J
TEMPERATURA
MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÁXIMA MÉDIA DO AR
TEMPERATURA
MÍNIMA MÉDIA DO AR
AMPLITUDES
DE VARIAÇÃO

LEGENDA:
a vermelho - temperatura média no mês mais quente
a azul - temperatura média no mês mais frio
a preto - temperatura média anual

A temperatura média anual de todas as cidades analisadas ronda o intervalo
22-25º C. Em todas elas, o mês mais quente ocorre em Janeiro e/ou Fevereiro, à
excepção de o de Nampula, que é em Novembro. Neste período as temperaturas
médias são de 25 a 27º C, podendo atingir em média os 33º C nos dias mais
quentes (35º C em Maputo). No mês mais frio as temperaturas médias situam-se
entre os 20º C e os 21º C. Praticamente sem discrepâncias, a semelhança do clima
das cidades em estudo é comprovada na análise das suas temperaturas. As únicas
particularidades a distinguir incidem na cidade de Maputo que manifesta maiores
e muito elevadas amplitudes térmicas, e na cidade de Chimoio que apresenta
temperaturas relativamente mais baixas do que nas outras, ainda que seja uma
diferença pouco significativa.
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I.1.4. A PLUVIOSIDADE
O clima de Moçambique pode-se caracterizar pela divisão do ano em duas
estações: a estação das chuvas, ou estação quente, e o cacimbo, ou estação
fresca, e respectivos meses de transição. 16 O que verdadeiramente as diferencia é
a presença ou não do „zinco tap-tap de cacimba no chão‟.17 De acordo com a
quantidade de precipitação é igualmente habitual a divisão do ano em período
seco, transição para o período seco, período húmido e transição para o período
húmido.18
A estação das chuvas varia de sítio para sítio, começando entre os meses de
Outubro e Dezembro e terminando entre Janeiro e Junho, como visível na figura
008. A chuva que cai nesse período representa, em média, cerca de 75% da
precipitação anual, atingindo valores superiores a esse nalguns locais, como na
cidade do Zumbo, em que a chuva caída atinge 98,8% da totalidade anual.

008. Fim da época das chuvas (mês). Imagem
retirada de José Faria – op cit, fig. 1.

009. Distribuição das chuvas (médias anuais).
Imagem retirada de José Boléo – op cit, p. 106.

Por período seco entende-se aquele em que a quantidade de precipitação
mensal é, em média, inferior a 60 mm.

16

Cf. José Boléo – op cit, p. 94.

Oração retirada do poema “Ao Meu Belo Pai Ex-emigrante” de José Craveirinha
(http://www.jornaldepoesia.jor.br/cravei05.html). Aqui a cacimba é usada para designar chuva.

17

18 Cf.

Ário Azevedo – op cit, p. 21-48.
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Os períodos de transição correspondem àqueles que podem apresentar, de forma
irregular, tanto características da estação das chuvas como da estação seca,
compreendendo geralmente 5 a 10% do total anual de precipitação. O período de
transição para o período seco ocorre, geralmente, durante o mês de Abril e o
período de transição para o período húmido costuma variar entre Novembro e
Outubro, havendo regiões que não o apresentam.
A quantidade de precipitação varia entre os 400 a 2000 mm de valor médio anual.
O clima Moçambicano é por isso considerado moderadamente chuvoso (valor
médio entre os 500 e 1000 mm) e chuvoso (valor médio entre os 1000 e 2000 mm)
em quase todo o território, com a excepção dos vales do Zambebe, do Limpopo e
Chengane que constituem as zonas mais secas do país, com um alto nível de
aridez. De um modo geral, aumenta com a altitude e diminui da costa para o
interior.
07. Precipitação em Maputo
ALTURA MÉDIA DE
PRECIPITAÇÃO

mm

J

F

M

131

124

127

A

J

F

M

174

130

144

69

74

48

46

J

F

M

A

M

J

J

A

279

206

245

108

54

37

28

J

F

M

A

M

J

241

190

177

53

14

J

F

M

A

232

246

295

96

J

F

M

246

245

183

53

M
29

J
23

J
15

A
13

S
28

O
48

N

D

85

99

ANUAL
776

08. Precipitação em Inhambane
ALTURA MÉDIA DE
PRECIPITAÇÃO

mm

A

M

J

J

A

N

D

32

91

122

S

O

N

D

ANUAL

27

21

34

137

242

1418

J

A

S

O

N

D

ANUAL

19

15

17

10

34

119

207

1091

M

J

J

A

S

O

N

D

ANUAL

77

57

51

38

20

18

74

196

1395

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ANUAL

94

23

13

13

10

18

19

35

119

1027

33

S
24

O

ANUAL
987

09. Precipitação na Beira
ALTURA MÉDIA DE
PRECIPITAÇÃO

mm

10. Precipitação em Chimoio
ALTURA MÉDIA DE
PRECIPITAÇÃO

mm

11. Precipitação em Quelimane
ALTURA MÉDIA DE
PRECIPITAÇÃO

mm

12. Precipitação em Nampula
ALTURA MÉDIA DE
PRECIPITAÇÃO

mm

Legenda: a azul – estação húmida; a vermelho – estação seca; a cinzento – período de transição
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Maputo é, das cidades em estudo, aquela que apresenta a menor quantidade
média anual de precipitação, contrastando com as cidades de Quelimane e da
Beira que são aquelas onde é mais elevada. Distribuindo-se ao longo de 80 (na
Beira) a os 99 dias (em Quelimane), a chuva que cai no período húmido constitui
entre 74% (em Maputo) a 87% (em Quelimane) da precipitação anual. Este período
dura normalmente 5 meses, entre Maio a Novembro, situação da qual se destingue
a cidade de Quelimane que possui das mais longas estações húmidas, com a
duração de 7 meses.
Apenas existe período de transição para a estação húmida em Maputo,
concentrado no mês de Outubro. Os meses de transição para a estação seca
oscilam entre o início da estação húmida e o fim da estação seca, localizando-se
maioritariamente em apenas um mês.
Importa referir que a época das chuvas coincide com os meses de temperaturas
mais elevadas, como visível nos gráficos que de seguida se apresentam. A reduzida
variação da temperatura durante a estação húmida indica a predominância de
massas de ar marítimo. Ao longo da estação seca, as amplitudes progressivamente
maiores nas regiões mais afastadas do mar, indicam o predomínio de massas de ar
com características continentais.

010. Diagramas termo-pluviométricos. Imagem retirada de José Boléo – op cit, p. 104.
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I.1.5. A HUMIDADE
A humidade relativa do ar é, de entre todos os elementos climáticos que
caracteriza o território Moçambicano, aquele que maior regularidade apresenta
na sua distribuição. Moderadamente húmido, o valor anual médio varia entre os 70
e os 80% e o valor médio mensal entre os 65 e os 80% nas diversas regiões do país.
No entanto, esta classificação, enquanto resultado de uma média, não permite um
verdadeiro conhecimento da realidade. A título de exemplo, é frequente o ar estar
com 95% de humidade e soprar um vento extremamente seco que faz a humidade
descer para 10%. Como tal, a classificação do clima de Moçambique como
moderadamente húmido é resultado de um estado normal excessivamente
húmido, geralmente acima dos 80%, com períodos curtos excessivamente secos.
Mais elevados na estacão das chuvas do que na seca, os máximos de humidade
verificam-se de Fevereiro a Abril e os mínimos de Agosto a Outubro. No decorrer do
dia, o pico máximo de humidade acontece próximo do nascer do Sol e o valor
mínimo coincide com o momento de temperatura máximo, por volta do meio-dia.
Em geral é maior perto da costa do que no interior, uma vez que os ventos mais
húmidos

são

os

marítimos,

que

vindos

do

quadrante

Este,

sopram

predominantemente nos primeiros cinco meses do ano.
13. Humidade em Maputo
VALOR MÉDIO DE
HUMIDADE RELATIVA

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

75,8

76,0

77,4

76,3

74,6

72,2

73,2

73,0

72,9

73,9

74,5

74,9

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

%

69,6

69,8

71,3

70,8

71,8

72,8

70,9

70,5

68,6

68,9

69,0

70,6

J

F

M

A

M

J

J

A

S

%

73,7

74,0

76,0

75,6

76,0

76,8

78,2

76,7

75,3

%

ANUAL
74,6

14. Humidade em Inhambane
VALOR MÉDIO DE
HUMIDADE RELATIVA

ANUAL
70,4

15. Humidade na Beira
VALOR MÉDIO DE
HUMIDADE RELATIVA

O
73

N

D

72,4

74,4

ANUAL
75,2

16. Humidade em Chimoio
VALOR MÉDIO DE
HUMIDADE RELATIVA

%

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

73,7

74,0

76,0

75,6

76,0

76,8

78,2

76,7

75,3

73,0

72,4

74,4

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

74,9

76,2

77,7

75,4

76,0

77,0

77,0

75,0

70,1

67,2

67,8

73,2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

72,6

71,7

77,1

76,4

69,5

78,0

77,7

74,9

57,2

52,2

57,7

74,5

ANUAL
75,2

17. Humidade em Quelimane
VALOR MÉDIO DE
HUMIDADE RELATIVA

%

ANUAL
74,0

18. Humidade em Nampula
VALOR MÉDIO DE
26
HUMIDADE RELATIVA

%

ANUAL
69,9

I.1.6. OS VENTOS
Em relação aos ventos, muitas e díspares considerações foram encontradas. Assim,
tentou-se de um modo geral sintetizar a direcção predominante dos ventos à
superfície, no período em estudo, a característica que interessa considerar para
compreender a sua relação com a criação arquitectónica. Para tal, procedeu-se à
elaboração de esquemas que unem, por um lado, as direcções predominantes à
superfície no mês de Janeiro, Abril, Julho e Outubro e respectivas velocidades19, e
por outro a direcção predominante do ano20. Distinguiu-se também o mês de
Janeiro por ser representativo da estação húmida, na qual o desempenho da
ventilação nos espaços será mais determinante.

Beira

Nampula

19 Cf.
20

Maputo

Inhambane

Chimoio

Quelimane

José Faria – op cit, estampa 20-23.

Cf. José Boléo – op cit, p. 121.
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011. Rosas-dos-ventos das cidades analisadas
Legenda: a vermelho – direcção domine ao longo do ano; a azul – direcção dominante nastação
quente (Janeiro)
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„A educação deve colocar-se ao nível da criança. Por conseguinte, a construção
deve ser à sua escala, sendo de condenar os edifícios grandiosos e monumentais.‟ 21

I.2. A EVOLUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR
MODERNO EM MOÇAMBIQUE

21 Artur

Gonçalves (trad.) – “Carta das Construções Escolares”. Binário: Arquitectura, Construção e
Equipamento, nº 77, 1965, p. 506.

Figura 012. Capa – „Liceu Nacional Salazar‟ (1939), Maputo.
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A história da arquitectura do Movimento Moderno em Moçambique é também a
de Portugal; 22 é a história de uma arquitectura que viveu um regime ditatorial.
À semelhança do que se passou noutros países, o fascismo europeu encontrou
repercussões em Portugal: em 1926 um grupo de generais portugueses encabeçou
o golpe de estado que viria a derrubar o governo republicano para dar lugar ao
Estado Novo que, após a aprovação da nova Constituição em 1933, vigorou em
Portugal durante 41 anos consecutivos.23
Com o „Acto Colonial‟, a „Lei da Reforma Administrativa Ultramarina‟ e as ‟Cartas
Orgânicas‟, este ano marca decisivamente o desejo da „missão civilizadora em
África‟ do regime: os territórios ultramarinos são transformados numa „entidade
legal única com a própria metrópole, parte do Estado Português.‟24
„Constitui o principal atributo da nação portuguesa desempenhar a função
histórica de possuir e colonizar os domínios ultramarinos e civilizar as populações
indígenas que neles habitam, bem como exercer a influência moral que lhes é
atribuída pelo Padroado do Oriente.‟25
Dessa „missão civilizadora‟ fará naturalmente parte integrante a importância
atribuída à educação e consequentemente à construção escolar como
materialização directa desse legado. Assim, ao longo de todo o regime, vão ser
introduzidas reformas significativas no sistema educativo português.26 Em 1928 é
criada a JAEES27, substituída em 1934 pela JCETS28 que ficará encarregue das
construções escolares no território metropolitano. Em 1936 dá-se uma reforma „que

22 Sobre a história da arquitectura moderna em Portugal consultar Ana Tostões – Os Verdes Anos na
Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Porto: FAUP Publicações, 1997.

Ver Fernando Rosas; J.M. Brandão de Brito (dir.) – Dicionário de História do Estado Novo. Lisboa:
Círculo de Leitores, 1996.
23

24 Malyn Newitt (trad. Lucília Rodrigues e Maria Georgina Segurado) – História de Moçambique. Mem
Martins: Publicações Europa-América, 1997, p. 393.
25 Decreto

nº 18:570 de 8 de Julho de 1930. Diário do Governo, nº 156, Série I.

Sobre este assunto consultou-se Alexandra Alegre – Arquitectura Escolar. O Edifício Liceu em
Portugal (1882-1978). Dissertação para obtenção do Grau de Doutor em Arquitectura. Lisboa: ISTUTL, 2009 e Teresa Heitor (coord.) – Parque Escolar: Liceus, Escolas Técnicas e Secundárias. Lisboa:
Argumentum, 2010.
26

Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário (1928-1934). Cf. Alexandra Alegre –
op cit, p. 178-179, foi criada por iniciativa de Duarte Pacheco quando este ocupa a função de
Ministro da Instrução Pública, com vista à realização de obras de conservação em liceus existentes
e execução de novos projectos, entre outras iniciativas destinadas ao ensino secundário. Criada
pelo Decreto n.º 15 942 de 11.09.1928.

27

Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (1934-1969). Cf. Alexandra Alegre – op
cit, p. 179, foi um gabinete oficial do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, de entre muitos
que foram criados em todos os sectores de actividade durante o mandato de Duarte Pacheco.
Criada pelo Decreto-lei nº 24 337 de 10.08.1934.
28

30

privilegia a educação moral ao serviço da Família e do Estado‟29, dando origem à
substituição do Ministério da Instrução Pública pelo Ministério da Educação
Nacional e à criação da Mocidade Portuguesa 30 que terá um papel privilegiado na
escola

portuguesa,

com

direito

a

instalações

próprias

e

autonomia

de

funcionamento. Inicia-se em pleno o lema „Deus, Pátria e Família‟ como a trilogia
da educação nacional. Em 1947 dá-se a reforma do ensino técnico-profissional‟31 e
mais uma reforma do ensino liceal,32 após outras anteriores, que vêm acentuar a
separação entre liceus e escolas técnicas: „os primeiros funcionando como via de
acesso privilegiada ao ensino universitário e as segundas visando a formação de
mão-de-obra especializada e o acesso ao ensino médio.‟ 33 Com o Plano de
Educação Popular (1952-1955) introduz-se o ensino primário obrigatório, estendido
para 4 anos em 1956.34 Em 1969 é criada a DGCE35 como organismo que vem fundir
as várias entidades responsáveis pela construção escolar de todos os ramos do
ensino. Em 1967 é criado ainda o ciclo preparatório do ensino secundário36 que une
o 1º ciclo do ensino liceal e o ciclo preparatório do ensino técnico, „em ordem a
fornecer uma preparação geral adequada ao prosseguimento dos estudos em
qualquer ramo do ensino secundário‟.37
Todas estas reformas e o aumento gradualmente crescente da população escolar
exigiam

naturalmente

uma

demanda

de

construção

escolar

que

as

acompanhasse. Esta foi marcada, em Portugal, pelos Planos de 1938 e de 1958,39
38

destinados ao ensino profissional e liceal,40 que coincidem cronologicamente com
investimentos semelhantes nos espaços coloniais portugueses: 41 África, índia, Timor e

Gonçalo Moniz – Arquitectura e Instrução, o Projecto Moderno do Liceu, 1836-1936. Coimbra:
e|d|arq, 2007, p. 138.

29

Cf. Fernando Rosas; J.M. Brandão de Brito (dir.) – op cit, p. 607, a Mocidade Portuguesa iria
abranger „toda a juventude, escolar ou não‟ e destinava-se a „estimular o desenvolvimento integral
da sua capacidade física, a formação do carácter e a devoção à Pátria, no sentimento da ordem,
no gosto da disciplina e no culto do dever militar.‟

30

31

Pela Lei nº 2:025, 19.07.1947.

32 Pelo

Decreto-Lei nº 36 507 de 17.09.1947.

33 Alexandra
34

Alegre – op cit, p. 182.

Cf. Teresa Heitor (coord.) – op cit, p. 23.

35 Direcção-Geral
36 Pelo
37

das Construções Escolares. Pelo Decreto-Lei nº 49169 de 24.07.1969.

Decreto-Lei nº 47 480 de 02.01.1967.

Decreto-Lei nº 47 480 de 02.01.1967. Diário do Governo, 1ª Série, nº 1.

38 Pelo

Decreto-lei nº 28 604 de 21.04.1938.

39

Pelo Decreto-lei nº 41 572 de 28.03.1958.

40

Sobre os planos referidos consultar Teresa Heitor (coord.) – op cit, p. 74-101.

Cf. Ana Vaz Milheiro – “Edifícios Educacionais nos Trópicos: o Trabalho do Gabinete de
Urbanização Colonial na Antiga África Portuguesa”. 11th International Docomomo
Conference Living in the Urban Modernity, 2010.

41

31

Macau, dos quais se podem destacar os planos de fomento de 1937 e 1953. 42
Procurava-se então „definir uma rede educativa fora da metrópole, cujo objectivo
principal é promover condições mínimas para a criação de elites locais.‟43
Apesar de as sucessivas reformas do Ensino terem sido semelhantes na metrópole e
em Moçambique44 os edifícios escolares construídos em ambos os lugares não
partilharam, na maioria dos casos, dos mesmos profissionais. Todavia, em ambos, o
conteúdo do discurso arquitectónico foi, num primeiro momento, semelhante. Para
a compreensão desse discurso torna-se necessário contextualizá-lo: estávamos nos
anos 30 e em regime ditatorial. Foi com base na patente criação de mitos com
recurso à História para conferir legitimidade ao regime45 que a arquitectura do
Movimento Moderno conheceu Portugal. Com base numa política que privilegiava
as obras públicas46 „enquanto expressão simbólica de um Estado que (…) precisava
de se afirmar‟47, a arquitectura estava subordinada ao poder, na demanda da
representação do novo regime. Com uma aproximação ao moderno meramente
formal e superficial, começou por assumir um protagonismo simbólico representado
numa linguagem nacionalista e monumental.48

42 Sobre

este assunto consultar Malyn Newitt – op cit, p. 402-403.

Ana Vaz Milheiro; Jorge Ferreira – “Moderno Colonial. Património Escolar em Angola Construído
Durante o Estado Novo Português”. 3º Seminário Docomomo Norte Nordeste, Morte e Vidas
Severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do património moderno no Norte e
Nordeste do Brasil, 2010.

43

Sobre este assunto o presente trabalho não conseguiu ir tão longe quanto se gostaria. Ficou-se
pela confirmação da escolaridade obrigatória de 4 anos no ensino primário, dos 6 aos 12 anos, pelo
menos a partir de 1960; pela reforma do ensino técnico-profissional e pela criação do ciclo
preparatório do ensino secundário, à semelhança do que aconteceu em Portugal.
44

45 Cf.

Malyn Newitt – op cit, p. 390.

46 Sobre este tema ver Ana Tostões – “Ministério das Obras Públicas” in Fernando Rosas; J.M. Brandão
de Brito – op cit, vol. II, p. 585-598.
47 Ana

Tostões – "Monumentalidade, Obras Públicas e Afirmação da Arquitectura do Movimento
Moderno: o Protagonismo da DGEMN na Construção dos Grandes Equipamentos Nacionais".
Caminhos do Património. 1999, p. 133.
Cf. Ana Tostões – Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. Dissertação para
obtenção do grau de Doutor em Engenharia do Território. Lisboa: IST, 2002, p. 185-186: „Sem reflexão
teórica, a nova geração de arquitectos apostava na renovação linguística, sem integrar os
princípios ideológicos do Movimento Moderno internacional (…). Assim, numa primeira fase de
afirmação do poder‟ assiste-se a „uma crescente utilização de modelos internacionais entendidos
como mais um “estilo”, o moderno temperado pela monumentalidade e pelos valores de dignidade
que integram o sentido de obra pública.‟
48
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I.2.1. A INTERVENÇÃO DA METRÓPOLE: o
Liceu Nacional Salazar e os projectos do
Gabinete de Urbanização do Ultramar
De um modo muito diferente dos liceus construídos na metrópole, os valores da
monumentalidade nos estabelecimentos de ensino chegam a Maputo, entre 1945
e 1952,49 expressa em termos de escala e de rigor de simetrias compositivas, 50
através do „Liceu Nacional Salazar‟:51 „a mais vasta e imponente construção para o
ensino liceal, não só das Províncias Ultramarinas portuguesas, como de todo o
território nacional. E é de crer que seja das maiores do Mundo. 52 O projecto, de
1939, veio da metrópole pela mão do arquitecto José Costa e Silva,53 responsável
pelos primeiros grandes liceus que se construíram nas capitais de Angola e
Moçambique.54
Para descrever o poder evocativo do regime representado neste edifício,
especialmente proclamado no patrono que lhe deu o nome – António de Oliveira
Salazar55 – e a sua capacidade de representação da tão almejada ideia de
progresso, transcrevo a descrição entusiasmada de um periódico do momento:
„Quando há oito anos vimos lançar os fundamentos do edifício que hoje se ergue
majestoso quase sobre a baía, pensámos que alguma coisa de grande havia de
surgir, digna de uma cidade que a merece. Ampla entrada, amplo pátio, no meio
do qual a estátua do patrono do Liceu Salazar, solene no seu trajo de catedrático,
dá ao ambiente uma majestade igual à que envolve toda a sua figura de homem
da Nação. Em toda a volta pátios de recreio com campos de jogos feitos e
apetrechados a preceito. Escadarias de mármore – “mármores nacionais
expressamente vindos da Mãe-Pátria para enriquecer o mais belo, maior e melhor
estabelecimento de ensino secundário do Império Português”56 – corredores,
campainhas, telefones, relógios. Um dédalo que se há-de tornar familiar a
49 Período

de construção.

Cf. João Vieira Caldas – “Design with Climate in Africa. The World of Galleries, Brise-Soleil and Beta
Windows”. DOCOMOMO International Journal 44 – 2011/1 Modern and Sustainable, 2011, p. 16-23.

50

51

Actualmente „Escola Secundária Josina Machel‟.

52 Luís

Almeida – “A Instrução Pública em Moçambique (1928-1951)”. Boletim Geral do Ultramar, nº
345, vol. XXIX, 1954, p. 16.

53 José

Costa e Silva (1911-). Arquitecto pela ESBAL em 1940 Cf. dados cedidos pela Ordem dos
Arquitectos.
54 O

Liceu Nacional Salvador Correia (1936), em Luanda e o Liceu Nacional Salazar (1939), em
Maputo. Cf. Fernando Marques – Os Liceus do Estado Novo. Lisboa: Edições Educa, 2003, é também
autor dos liceus Sá da Bandeira (1939) em Santarém, Nuno Álvares (1940) em Castelo Branco, S.
João de Deus (1942) em Faro, Gil Vicente (1944) e D. João de Castro (1945) em Lisboa.
55 Presidente
56 S/A

do Conselho de Ministros entre 1932 e 1968, figura central do Estado Novo.

– Liceu Salazar de Lourenço Marques. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1954, p. 8
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professores e alunos. Respira-se um ar de limpeza; entra a luz a jorros; parece que
estamos na rua. E as salas sucedem-se claras, arejadas (…). Extensa área coberta,
vastos corpos do edifício, salões de festas, salões de jogos, ginásios, salões de estar,
biblioteca, piscina com dimensões olímpicas, balneários ricos de mármores,
aparelhagem de ar condicionado, de filtragem de água, de projecção de filmes,
cenários para teatro, camarins, maquinaria própria para trabalhos manuais, tudo
quanto de moderno se pode encontrar – garantia segura de que o Estado pensa
na educação da sua juventude, no futuro dos filhos dos seus cidadãos.‟57
Seguindo o raciocínio de João Vieira Caldas,58 dou início à evolução do edifício
escolar moderno em Moçambique com esta construção por várias razões. A já
referida monumentalidade como instrumento essencial de propaganda do Estado
Novo está claramente presente ao longo dos seus 9.201 m 2 de área coberta
distribuídos pelos seus 29.000 m2 de recinto.59 A sua organização espacial com base
numa rigorosa simetria axial é também „de uma racionalidade ainda ligada ao
sistema das Beaux-Arts.‟60 Porém, esta obra marca um momento de viragem que
não pode ser ignorado na história da construção escolar nas colónias africanas. A
comparação com o projecto que o mesmo autor elabora três anos antes (1936)
para o „Liceu Nacional de Luanda‟61 torna óbvia a distinção.

013. „Liceu Nacional Salvador Correia‟ (1936), Luanda

57 S/A – “Inauguração do Liceu Salazar”. Boletim Geral do Ultramar, nº 329, vol. XXVIII, 1952, p. 148150.
58 João

Vieira Caldas – op cit.

João Morais – Maputo. Património da Estrutura e da Forma Urbana. Topologia do lugar. Lisboa:
Livros Horizonte, 2001, p. 149
59

60 João
61 Ou
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Vieira Caldas – op cit, p. 17 (tradução livre).

Liceu Nacional Salvador Correia, actualmente Escola Mutu Ya Kevela.

No projecto de Luanda, a procura de uma arquitectura que respondesse
simultaneamente à evocação dos valores nacionais 62 e às exigências de
adaptação ao clima de Luanda foi resolvida com base em soluções „dentro dos
moldes oferecidos pela arquitectura alentejana‟,63 inspiradas nas edificações
conventuais.64 „A conveniência de dar à construção um carácter que evocasse a
Mãe-Pátria levou a que se tenha posto deliberadamente de parte as normas
arquitecturais modernas.‟65 Tudo isso, juntamente com a presença da torre sineira,
„introduzida no programa sobretudo como “elemento tradicional”, com o fim de
imprimir um cunho de nobreza e dignidade‟ 66, permite enquadrar esta construção
na atitude preconizada na metrópole durante os „duros anos 40‟,67 em que o
„acento (…) monumentalista se aproximava de um vocabulário historicista e
pitoresco, de uma narrativa classicizante (…) defendida como nacional‟.68
No „Liceu Nacional Salazar‟, esse discurso conservador é totalmente abolido para
dar lugar „à técnica da construção da época em toda a sua exuberância‟.69

014. „Liceu Nacional Salazar‟ (1939), Maputo
62 „O Liceu Salvador Correia (…) deverá funcionar também como um poderoso agente de ligação
com a Metrópole, o difusor constante da cultura portuguesa, o tacho sempre aceso que deve
manter, em toda a sua integridade, a supremacia de Portugal em face das influências estranhas.‟
José Costa e Silva – Projecto do Liceu Nacional Salvador Correia: Memória Descritiva e Justificativa,
p. 2 [Fonte: AHU-MU-DGOPC-NDT-OP04641-1176-2/2].

Cf. Idem, p. 4, „pela utilização, nos dois terços superiores da janela, de adufas em cerâmica ou
moldadas em cimento‟.
63

64

Cf. Idem, p.4

65

Ibidem, p. 3

66

Ibidem.

Ana Tostões - “Arquitectura Moderna Portuguesa: os Três Modos” in Ana Tostões (coord.) –
Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. Lisboa: IPPAR, 2004, p. 118.

67

68 Idem.
69

Veja-se a título de exemplo a Praça do Areeiro (1938) de Cristino da Silva.

José Costa e Silva – Liceu Salazar: Memória Descritiva e Justificativa, p. 20.

[Fonte: AHU-MU-DGOPC-NDT-OP00073-2613-1/5]
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„O betão armado assume (…) um papel fundamental, contrariamente às
pretensões oficiais, alargando as suas potencialidades técnicas e estéticas para um
resultado totalmente inovador no âmbito da colónia – pela escala e pela
descomprometida linguagem racionalista, de desenho delicado, reduzido quase
exclusivamente à essencialidade dos seus elementos estruturais‟.70
Este compromisso entre uma monumentalidade estimada pelo regime e a
inovação de uma linguagem arquitectónica baseada nos princípios do Movimento
Moderno é patente na contradição dos sentimentos que se nutrem na época por
aquela „imponente massa de cimento e ferro‟:71
'Ao ver estes centos de crianças, eu evoco uma tarde de há treze anos, quando da
visita do saudoso Presidente da República, o Marechal Óscar de Fragoso Carmona.
Numa parada de ginástica que então se realizou, S. Ex.ª, apontando para as
crianças que nela tomavam parte – metade, talvez, em número, das que estão
dentro desta sala – dizia ao Excelentíssimo ministro das Colónias de então: «A nossa
maior responsabilidade e a nossa segura garantia!». Hoje, dentro do cumprimento
das imposições dessa responsabilidade, inaugura-se esta casa que, como disse V.
Ex.ª – continuou o Sr. governador-geral, dirigindo-se ao Sr. Dr. Luís Moreira de
Almeida72 – , será discutível sob vários aspectos, a começar pelo arquitectónico,
mas é inegável ser uma instalação grandiosa para o Liceu de Salazar.‟73

015. „Liceu Nacional Salazar‟ (1939), Maputo. Fotografia de 1960

André Ferreira – Obras Públicas em Moçambique. Inventário da Produção Arquitectónica
Executada entre 1933 e 1961. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2008, p. 153.
70

71

S/A – Liceu Salazar de Lourenço Marques, op cit, p. 7.

72 Chefe

dos Serviços da Instrução Pública.

“Ainda a Inauguração do Liceu Salazar”. Boletim Geral do Ultramar, nº 329, vol. XXVIII, 1952, p. 108109.
73
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Como tem sido defendido no quadro da investigação EWV, a utilização dos novos
materiais de construção aliada à cumplicidade do discurso vai tornar óbvia a
identificação deste tipo de construção com a modernidade. Mais do que isso,
marca finalmente o início de um discurso que articula directamente a concepção
arquitectónica com as condicionantes locais impostas pelo clima: a arquitectura
escolar, voltando-se para o exterior, vai conceber os espaços, e em particular as
salas de aula, em compartimentos únicos entre fachadas opostas em contacto
directo com o exterior. Nelas se vão abrir grandes vãos, permitindo a ventilação
natural permanente e a entrada de uma iluminação bilateral. Estes vão estar
permanentemente protegidos pelas enormes galerias de circulação exteriores
cobertas que asseguram o acesso, o sombreamento constante e a defesa das
chuvas. A construção elevada a 1m do solo para combater a humidade por ele
transmitida e a concepção da cobertura, agora plana, conjugada com o declive
necessário ao escoamento das águas, em betão armado e com uma caixa-de-ar
intermédia totalmente ventilada74 são também particularidades que exemplificam
a adaptação da construção ao clima tropical patente nesta escola.
Assim, este edifício viria a marcar a „ponte entre as típicas estruturas coloniais e os
edifícios modernos que irão surgir nos anos 50 e 60, tanto em termos de métodos de
construção, como de resposta ao clima.‟75

016. „Liceu Nacional Salazar‟ (1939), Maputo. No filme de Sol de Carvalho – O Jardim do Outro
Homem. Portugal: Fado Filmes, 2006

74

Cf. José Costa e Silva – Liceu Salazar: Memória Descritiva e Justificativa, op cit, p. 19-22.

75 João

Vieira Caldas – op cit, p. 17 (tradução livre).
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A partir daqui os projectos para os edifícios escolares vão progressivamente
deixando de ser da responsabilidade de profissionais ligados aos gabinetes
metropolitanos, 76 para passarem a ganhar maior autonomia.
A situação clarifica-se com a criação do Gabinete de Urbanização Colonial, por
Marcelo Caetano,77 em 1944,78 um organismo oficial que reunia em si a
responsabilidade da prática projectual de arquitectura e urbanismo promovida
pelo Estado para o território colonial.79 Inicialmente destinada apenas às colónias
africanas, estendeu-se mais tarde à Índia portuguesa, a Timor e a Macau. Com
sede em Lisboa e um quadro técnico composto por arquitectos e engenheiros, iria
constituir uma „peça central, no quadro dos sucessivos planos de fomento, dos
programas de obras públicas nas colónias portuguesas e, decorrentemente, da
estratégia voluntarista de fixação europeia e de “assimilação” dos indígenas80‟.81
Esse processo, a par com as reformas educativas anteriormente referidas, deu lugar
a uma necessidade de correspondência rápida e eficaz à afluência da população
escolar na segunda metade dos anos 50, nomeadamente no que se refere a
construções destinadas ao ensino liceal e profissional. O Gabinete de Urbanização
do

Ultramar

vai

tomar

parte

activa

nesse

processo,

cabendo-lhe

a

responsabilidade do projecto de um elevado número de edifícios escolares que se
vão construir nesta altura.
De modo a acelerar o processo e a tipificar soluções, são redigidas em 1956 as
Normas para as Instalações dos Liceus e Escolas do Ensino Profissional nas Províncias
Ultramarinas, por parte de João Aguiar (1906-1974),82 Eurico Machado83 e Fernando

76 José Costa e Silva era funcionário da JCETS. Cf. Ana Milheiro - “Moderno Colonial. Património
escolar em Angola construído durante o Estado Novo Português”, op cit, apesar da JCETS não
assumir oficialmente a responsabilidade dos projectos escolares que se projectavam para as
colónias africanas, permitia que este fosse executado pelo seu pessoal técnico.
77 Enquanto

Ministro das Colónias, cargo que ocupa de 1944 a 1947.

Dependente do Ministério das Colónias, o GUC (1944-1951) foi criado pelo Decreto nº 34 173 de
6.12.1944. Em 1951, com a revisão constitucional de Maio de 1951, os termos “Império” e “Colónias”
dão lugar a “Ultramar” e “Províncias”, pelo que o GUC passa a designar-se Gabinete de
Urbanização do Ultramar (GUU, 1951-1957), dependente do Ministério do Ultramar. Em 1957 dá lugar
à Direcção de Serviços de Urbanização e Habitação (DSUH, 1957-1975), dependente da Direcção
Geral de Obras Públicas e Comunicações (DGOPC). Cf. Jessica Bonito – Arquitectura Moderna na
África Lusófona: Recepção e Difusão das Ideias Modernas em Angola e Moçambique. Dissertação
para obtenção do grau de Mestre em Arquitectura. Lisboa: IST-UTL, 2011, p. 41-47
78

79 Cf.

Ana Tostões; Jessica Bonito – op cit, p. 8.

80 „Ponto

comum aos quatro planos de fomentos era a consideração da infra-estruturação dos
territórios como o elemento decisivo para a criação de condições favoráveis à fixação europeia e à
integração progressiva das populações indígenas numa “sociedade civilizada” ocidentalizada‟.
81 Ana

Vaz Milheiro; Eduardo Costa Dias – “Arquitectura em Bissau e os Gabinetes de Urbanização
colonial (1944-1974)”. arq.urb, Revista electrónica de Arquitectura e Urbanismo, nº 2, 2009, p. 81.

82 João António Aguiar (1906-1974). Arquitecto, na altura director do GUU, Cf. Ana Tostões; Jessica
Bonito – op cit, p. 12.
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Schiappa de Campos (1926-).84 Trata-se de um documento com vista a
„estabelecer (…) princípios orientadores, que pudessem constituir programas-base
gerais para a elaboração dos projectos‟.85 Constituindo um corpo teórico de base
técnica, sem „quaisquer disposições de carácter estético‟,86 faz a apologia da
modulação construtiva „por forma a permitir tirar partido económico da repetição
de elementos‟,87 revelando já algumas preocupações relativas à construção de
acordo com o clima nas orientações que dá em relação à protecção do Sol e à
ventilação. O conhecimento dessas questões seria mais tarde incrementado com a
formação em Tropical Architecture in the Dry and Humid Zones, na Architectural
Association de Londres, que o GUC começou a patrocionar aos seus funcionários
nos anos 50.88 Com professores como o casal Maxwell Fry e Jane Drew89 ou Otto
Köenigsberger,90 Fernando Schiappa, entre outros arquitectos portugueses terão
aqui beneficiado, durante 6 meses, de uma aprendizagem de projecto de
arquitectura destinada a climas húmidos e secos.91
Os projectos escolares que vão surgir no seio do GUU para Moçambique serão da
sua responsabilidade, juntamente com Lucínio Cruz92 e Eurico Pinto Lopes.93
Desenhados em Lisboa e muitas vezes sem terreno previamente definido,
desenvolveram-se a partir de uma lógica que se aproxima da estandardização, na
medida em que reflectem um quadro normativo de soluções-tipo, desde a
concepção tipológica, os métodos de construção e os materiais, à uniformização
das peças escritas e gráficas. Homogeneizando as soluções, estabelece-se um

83 Eurico

Gonçalves Machado. Engenheiro civil, na altura aos serviços da DGSU do MOP e em serviço
no GUU. Cf. Ana Vaz Milheiro; Jorge Ferreira – op cit.
Fernando Lopes Schiappa e Silva de Campos (1926-). Arquitecto pela ESBAL em 1954, Cf. dados
fornecidos pela Ordem dos Arquitectos. Na altura recentemente admitido ao serviço do GUU como
arquitecto tarefeiro Cf. Ana Vaz Milheiro – “Schiappa de Campos, o Arquitecto do Moderno
Colonial”. Jornal Arquitectos, nº 238 – Ser Emigrante, 2010.
84

85 João Aguiar; Eurico Machado; Fernando Schiappa - Normas para as Instalações dos Liceus e
Escolas do Ensino Profissional nas Províncias Ultramarinas. Lisboa: MU – GUU, 1956, p. 2.
[Fonte: IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1926/08319]
86 Idem,

p. 3

87

Ibidem, p. 46

88

Cf. Ana Tostões; Jessica Bonito – op cit, p. 10.

89

Ver nota nº 8, p. 18.

90 Otto

Königsberger (1908-1999) foi um arquitecto alemão, formado pela Techical University of Berlin
em 1931. Autor de inúmeros estudos de como fazer arquitectura com o clima, trabalhou
essencialmente para África, Ásia e América Latina. Cf. Vandana Baweja - A Pre-history of Green
Architecture: Otto Koenigsberger and Tropical Architecture, from Princely Mysore to Post-colonial
London. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of
Philosophy (Architecture). Ann Arbor: University of Michigan, 2008.
91 Fernando Schiappa frequentou este curso apenas em 1958, sendo as Normas e a maioria dos
projectos escolares por ele desenvolvidos anteriores a essa data.
92

Lucínio Guia da Cruz (1914-?). Arquitecto pela ESBAP em 1941 Cf. dados fornecidos pela OA.

93 Eurico

Pinto Lopes (1914-?). Arquitecto pela ESBAP em 1949 Cf. Idem.
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sistema de projecto reprodutível em novos edifícios: quer sejam destinados a
Angola ou a Moçambique, os projectos são iguais, variando fundamentalmente
entre duas tipologias distintas, uma associada aos liceus 94 e outra às escolas
técnicas.95
A linguagem normalizada que resultou desta abordagem parece neutralizar, de
certa forma, a modernidade que era formalmente evocada pelo „Liceu Salazar‟.
Parece responder, na sua concretização à necessidade expressa por Marcelo
Caetano, aquando da criação do GUC, de uma nova arquitectura que fosse
representativa das obras públicas coloniais: „Na indecisão da nossa arquitectura
contemporânea, a falta de pensamento ordenador da sua função nas obras
públicas coloniais dava em resultado uma desnorteante variedade de gostos e de
estilos nos projectos elaborados desde o românico arcaizante (que em territórios a
desenvolver em pleno século XX não pode passar de simples «pastiche») até à
«caixa de amêndoas», passando pelo inevitável «português suave». (…) quanta
falta de sentimento nacional torna inexpressiva e fria, destoante do ambiente e dos
homens, a arquitectura, que por excelência deve ser a arte representativa da
comunidade de gostos, maneiras,
colectividade.‟

hábitos, aspirações e ideais de uma

96

Conforme Ana Vaz Milheiro,97 o resultado terá sido, nos estabelecimentos de ensino
produzidos pelo GUU, um compromisso entre aquilo que na metrópole permanecia
associado à representação do Estado Novo e uma adaptação às especificidades
climatéricas da realidade africana.

017. „Liceu Pêro de Anaia‟ (1956), Beira
„Liceu Pêro de Anaia‟, Beira; „Liceu António Enes‟, Maputo; „Liceu D. Guiomar de Lencastre‟,
Luanda (1956, Eurico Lopes e Lucínio Cruz)

94

„Escola Técnica Elementar de Inhambane‟, „Escola Técnica Elementar de Nampula‟, „Escola
Técnica Elementar de Silva Porto‟ (1956, Fernando Schiappa e Lucínio Cruz)

95

Marcelo Caetano – “O Gabinete de Urbanização Colonial”. Diário de Notícias. Lisboa: 15 de
Junho de 1948.
96

Ana Vaz Milheiro – “Fazer Escola, a Arquitectura Pública do Gabinete de Urbanização Colonial
para Luanda” in Roberto Prado; Paz Martí (dir.) – La Modernidad Ignorada: Arquitectura Moderna de
Luanda. Madrid: Universidad Alcala, 2011, p. 99-131.
97
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Assim, surge, mais uma vez uma arquitectura baseada na monumentalidade como
reflexo simbólico da importância que estes edifícios detinham nas cidades
coloniais,98 em que „o equipamento social (…) era entendido fundamentalmente
pela via da representação dos valores de perenidade e da solidez‟.99 Apesar de
nos estabelecimentos de ensino se verificar uma maior abstracção linguística
decorrente das exigências programáticas e estruturais, quando comparados com
outros programas do GUU que apresentavam ainda uma linguagem baseada em
elementos com conotações historicistas (como molduras, arcos e colunas), parece
haver, no entanto, um retrocesso na tipologia compositiva assumida pelos liceus do
GUU, quando comparada com o „Liceu Salazar‟. Com uma rígida simetria de
composição, estes voltam a virar-se para o interior através de pátios que
funcionam como claustros, o que juntamente com a redução da dimensão dos
vãos e o regresso à cobertura em telha, os induz a um meio termo entre projectos
como o „Liceu Nacional de Luanda‟ e o „Liceu Salazar‟. O mesmo já não se
observa nos projectos destinados às escolas técnicas que por razões de maior
diversidade programática, apresentam já uma organização mais dinâmica,
manifestadamente aberta a futuras ampliações.100

018. „Liceu António Enes‟ (1956), Maputo

019. „Escola Técnica Elementar de Nampula‟ (1956)

020. „Liceu Pêro de Anaia‟ (1956), Beira

Cf. Elisiário Miranda – “Orthodoxy and Freedom: Infrastructural Buildings in Angola and
Mozambique from the Third Quarter of the Twentieth Century”. 11th International Docomomo
Conference, 2010.

98

99 Ana

Tostões – Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 189.

100 „Toma-se (…) também como base de programa a possibilidade de ampliação da Escola‟. Cf.
Fernando Schiappa e Lucínio Cruz – Escola Técnica Elementar de Nampula: Memória Descritiva e
Justificativa. Lisboa: UM – GUU, 1956, p.2. [Fonte: AHU acl-mu-dgopc-dsuh-OOO, cx008, processo nº
504]
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No entanto em ambos a linguagem monumentalizada, reflectida no pórtico de
entrada colossal, é elemento sempre presente.101
Por outro lado, a modernidade continua a manifestar-se no cumprimento dos
requisitos necessários à construção eficiente em climas tropicais. Assim, as
exigências de ventilação transversal, protecção da radiação solar e das chuvas,
bem como as condições de iluminação bilateral, são asseguradas com recurso aos
elementos que, ainda que de forma mais contida, haviam já marcado o Liceu
Salazar.
Tendo tido uma repercussão intensa, esta produção foi no entanto de curta
duração, sem continuidade com aquela que se veio a desenvolver nos anos
seguintes.

101 É curioso notar nas semelhanças que existem entre este elemento e o modo como Pardal
Monteiro (1897-1957) marcou, na metrópole, a entrada de muitas das suas obras. Veja-se por
exemplo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (1949), a Biblioteca Nacional de Lisboa
(1953/69) e os edifícios da Faculdade de Letras e da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (1958). Sobre este assunto ver João Vieira Caldas – Porfírio Pardal Monteiro: Arquitecto. Lisboa:
Associação Arquitectos Portugueses - Secção Regional do Sul, 1997 e Ana Tostões – Pardal Monteiro.
Fotobiografias Séc. XX. Lisboa: Círculo de Leitores, 2009.
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I.2.2. A PRODUÇÃO LOCAL: Os Serviços
de Obras Públicas de Moçambique
Enquanto, durante os anos 50, os edifícios escolares destinados ao ensino liceal e
profissional continuavam a chegar da metrópole por via do Gabinete de
Urbanização do Ultramar, os projectos destinados ao ensino primário começaram a
ser pensados, directamente em território Moçambicano, no contexto dos Serviços
Técnicos de Obras Públicas de Moçambique.102 103 Distantes da influência directa do
poder central da metrópole, os resultados não poderiam ser mais distintos.
Nesse contexto, surge em 1952 o projecto para a „Escola Primária da Manga‟104 que
se distingue „de um modo totalmente inovador pela exploração consciente dos
materiais, técnicas, léxico e espacialidade da arquitectura Moderna, influenciando
directamente a produção escolar dos anos seguintes.‟105

021. „Escola Primária da Manga‟ (1952), Beira
102 Cf.

André Ferreira – op cit, p. 170.

É curioso observar que Cf. Ana Tostões – Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna
Portuguesa, p. 105, no mesmo período, em Portugal, os projectos de escolas primárias passaram a
ser da responsabilidade das câmaras municipais, ao contrário dos liceus que permaneciam ligados
à iniciativa do Estado, permitindo „a adopção de uma linguagem de sentido moderno e
internacional, (…) um interessante espaço de trabalho em “liberdade” para muitos dos jovens
arquitectos.‟

103

104 Projecto de autoria de João Aires. Cf. André Faria Ferreira – op cit, p. 63, pintor de formação e
arquitecto amador, na medida em que terá chegado a frequentar um curso de arquitectura não
terminado.
105 André

Ferreira – op cit, p. 157.
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022. „Escola Primária da Manga‟ (1952), Beira

Questões como a monumentalidade e a reprodução de „tradicionalismos
metropolitanos que não passavam de fantasias balofas de pompas passadas‟106
são finalmente substituídas pela expressão da arquitectura moderna significativa
da época, do lugar e do programa específico que lhe dá origem. Da época no
uso dos materiais e métodos de construção modernos expressos numa linguagem e
espacialidade que lhe são directamente cúmplices; do lugar na resposta directa
106 João Simões – “A profissão de Arquitecto nas Colónias” in Ana Tostões (coord.) – 1º Congresso
Nacional de Arquitectura, Maio/Junho de 1948. Edição Fac-similada. Lisboa: Ordem dos Arquitectos,
2008, p. 147.
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aos condicionalismos climáticos, abordados no seu expoente; do programa na
construção de uma escala directamente proporcional aos seus utilizadores que
anula por completo a monumentalidade.
Surge uma arquitectura em que estrutura, arquitectura e resposta ao clima
funcionam como um todo integrado: os pilares salientes formam brise-soleil nas
fachadas a Sul; a galeria de circulação coberta assente sobre pilotis é não apenas
um percurso sombreado, mas também um recreio e um ginásio ao ar livre; os
painéis perfurados animam as fachadas, privilegiando a presença da luz ao mesmo
tempo que protegem da radiação solar o percurso interior das crianças nos
espaços: começam-se a sentir os primeiros passos na plena exploração do ideário
moderno nas construções escolares moçambicanas.
É o momento em que a política integracionista 107 de Salazar do pós 2ª Guerra
Mundial dá origem à abertura de concurso para lugares na administração pública
local.108 Dá-se início à entrada da geração emergente do 1º Congresso Nacional
de Arquitectos (1948) em Moçambique: uma nova geração de arquitectos que,
com uma vontade colectiva de mudança, uma consciência crítica, social e
política amadurecida,109 vai finalmente reivindicar os princípios internacionais do
Movimento Moderno como um direito, 110 marcando definitivamente a entrada num
nível de maturidade que, cúmplice com experiência brasileira que tinham vindo a
observar111 nas especificidades culturais, geográficas e climáticas, vai ser explorada
na construção do „Moderno Tropical‟.112
„Personificando liberdade e simbolizando esperança num futuro democrático, a
Arquitectura Moderna era vista como uma forma de lutar contra o regime
totalitarista do Estado Novo de Salazar, onde numa sociedade aparentemente
menos restritiva‟,113 a „Geração Africana‟114 partilhava „a possibilidade de construir
Sobre este assunto consultar Rui Ferreira da Silva – “As Colónias: da Visão Imperial à Política
Integracionista” in António Reis (dir.) – Portugal Contemporâneo. Lisboa: Publicações Alfa, vol. IV,
1990, p. 99-122.

107

108 Cf.

Jessica Bonito – op cit, p. 47

109 Cf.

Ana Tostões – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 33.

Cf. Ana Tostões – “O Congresso e “os Verdes Anos” 50” in Ana Tostões (coord.) – 1º Congresso
Nacional de Arquitectura, Maio/Junho de 1948, p. 11.

110

111 Com

a qual tomaram contacto através do livro Brazil Builds, Architecture New and Old: 1652-1942,
das exposições de arquitectura moderna brasileira (1949, 1953) e de periódicos da especialidade,
como a revista Arquitectura. Cf. Ana Tostões – “Moderno e Nacional na Arquitectura Portuguesa. A
Descoberta da Modernidade Brasileira” in José Pessoa; Eduardo Vasconcellos; Elisabete Reis; Maria
Lobo – Moderno e Nacional. Niterói: EdUFF, 2006, p. 101-124.
Ana Magalhães – Moderno Tropical. Arquitectura em Angola e Moçambique 1948-1975. Lisboa:
Edições Tinta da China, 2009.

112

113 Ana Tostões; Maria Manuel Oliveira – “Moderno Transcontinental: O complexo Monteiro & Giro em
Quelimane, Moçambique”. Anais do 9º Seminário DOCOMOMO Brasil, 2011, p. 3.
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com base na universalidade do ideário moderno‟,115 com todos os seus
pressupostos formais, tecnológicos e ideológicos. „Na aventura do desenho e da
construção, criariam a Utopia Moderna em África‟.116
É nesta altura117 que dá entrada em Lourenço Marques aquele que se iria destacar
enquanto „líder do “núcleo de arquitectos” das Obras Públicas‟118 ao longo de todo
o período que vai desde esse momento até à independência: Fernando Ferreira
Botelho Queiroz de Mesquita.119 Contemporâneo de Carlos Ramos (1897-1969),120
ter-se-á formado na Escola Superior de Bela Artes do Porto em 1945,121 tendo-se
revelado „um radical defensor do Movimento Moderno, particularmente das mais
duras correntes racionalistas‟.122
Sendo

no

planeamento

especialidade,

123

urbano

que

se

considera

ter

assente

a

sua

terá chegado a integrar a equipa de urbanistas da Câmara

Municipal de Lisboa,124 após ter frequentado em 1944 o curso de Urbanismo da
Universidade de Londres.125 Em Moçambique, são da sua autoria o planeamento do
bairro da Sommerchield, em 1953 e o plano de desenvolvimento urbano de
Lourenço Marques, de 1968.126

114 José Manuel Fernandes – Geração Africana: Arquitectura e Cidades em Angola e Moçambique,
1925-1975. Lisboa: Livros Horizonte, 2002
115 Ana

Tostões; Maria Manuel Oliveira – op cit, p. 4

Ana Tostões; Ana Magalhães – “A Boa Vida Moderna: Lazer, Comunidade e Cidade” in Roberto
Prado; Paz Martí (dir.) – La Modernidad Ignorada: Arquitectura Moderna de Luanda, p. 164
116

Ainda nos anos 40, Cf. António Albuquerque – Arquitectura Moderna em Moçambique: Inquérito
à Produção Arquitectónica em Moçambique nos Últimos Vinte e Vinco Anos do Império Colonial
Português (1949-1974). Prova Final de Licenciatura em Arquitectura. Coimbra: FCTUC, 1998.
117

118 António

Albuquerque – op cit, p. 161.

Nascido em 1916 em Vila Real, falecido em data incerta. Cf. dados recolhidos na Ordem dos
Arquitectos.
119

120 Carlos Ramos (1897-1969) ficou conhecido como o grande mestre da Escola Superior de Belas
Artes do Porto (1940-1967), formador de uma escola verdadeiramente moderna, por oposição à
escola de Lisboa que, liderada por Cristino da Silva (1896-1976), entre 1933-1966, era considerada
retrógrada, repressiva e autoritária. Cf. José Manuel Fernandes – op cit, p. 14. Sobre Carlos Ramos
consultar Bárbara Coutinho – “Carlos Ramos, Comunicador e Professor – Contributo para a
Afirmação e Divulgação do Moderno” in Ana Tostões (coord.) – Arquitectura Moderna Portuguesa
1920-1970, p. 49-57.
121 Cf.

dados fornecidos pela Ordem dos Arquitectos.

122

António Albuquerque – op cit, p. 69.

123

Cf. André Ferreira – op cit, p. 33.

124 Cf.

João Morais – op cit, p. 157.

Cf. João Paulo Martins – “Arquitectura Moderna Portuguesa: Difícil Internacionalização” in Ana
Tostões (coord.) – Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, p. 162.
125

126 Cf.
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António Albuquerque – op cit, p. 69.

Tendo ocupado sucessivamente cargos de chefia no seio das Obras Públicas,127
António Albuquerque considera que „embora a sua obra não tenha sido relevante,
este arquitecto foi fundamental na formação de vários arquitectos que ao longo
dos anos passaram pelas Obras Públicas. Conseguiu impor um novo gosto oficial
nos edifícios estatais, de acordo com os princípios do Movimento Moderno,
fomentando a produção de jovens arquitectos com realizações próximas do Estilo
Internacional. Será este arquitecto o principal responsável pelas encomendas,
estatais e privadas, entregues aos jovens arquitectos que chegaram a Lourenço
Marques nos anos cinquenta, como, Fernando Eurico, João José Tinoco, Maria
Carlota Quintanilha, Marcos Guedes, Alberto Soeiro, Craveiro Lopes, e Amâncio
Miranda Guedes‟.128
Porém, mais do que um pedagogo e um líder, no que toca às construções
escolares, a sua obra é indiscutivelmente relevante, marcando com o seu primeiro
projecto escolar em 1955129 o início de uma produção escolar sem precedentes
que

viria

a

revolucionar

a

construção

escolar

moderna

em

territórios

Moçambicanos.
De um modo geral e a nível internacional, as investigações relativas à concepção
dos

edifícios

de

ensino

durante

esse

período

começaram

a

ser

predominantemente da responsabilidade da Comissão de Construções Escolares,
criada

em

1951.130 Numa

altura

em

que

as

equipas

responsáveis

pelo

desenvolvimento dos edifícios escolares começaram a complexificar-se e a integrar
também técnicos da área da educação 131, esta associação foi o resultado do
trabalho conjunto da União Internacional dos Arquitectos e da UNESCO .132

127 Ao

longo de todos os processos de obra consultados ao longo deste trabalho (ver Fontes e
Bibliografia – Fontes Primárias – Projectos/Processos de obra), o seu nome aparece na década de 60
associado a Arquitecto-Chefe de Divisão, tanto em projectos referentes à Secção de Estudos e
Projectos como ao Quadro Complementar de Construções Hospitalares. Na década de 70 aparece
como Arquitecto-Chefe da 2ª Repartição da DPSOPT e como Arquitecto-Chefe da Divisão de
Estudos da DPSOPT. Aparece, ainda, como Arquitecto-Chefe do Quadro Comum dos Engenheiros e
Arquitectos dos Serviços de Obras Públicas e Transportes do Ultramar, Cf. “Deslocação a Pretória do
arquitecto-chefe Fernando Queiroz de Mesquita e do arquitecto de 1ª classe Nuno Craveiro Lopes“.
Actividades e Missões no Estrangeiro - Deslocações, processo nº EE-6-465. Gabinete dos Negócios
Políticos – Ministério do Ultramar, 1971-1972 [Fonte: AHD/MU/GM/GNP/RRI/0727/01007-001]

128 António

Albuquerque – op cit, p. 69.

129 Primeiro

projecto escolar da sua autoria de que se obteve referência: „Escola com 1 sala de aula‟
(projecto-tipo).

130 Cf.

Alexandra Alegre – op cit, p. 72.

Sobre este assunto, no caso concreto dos territórios coloniais africanos ver Kim De Raedt –
“Moving Ideas or Moving Money? School Building and Development Aid in Postcolonial Africa”.
11eme Conférence Internationale d’Histoire Urbaine, 2012.
131

Criada em 1945, com a missão de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a
educação, a ciência, a cultura e as comunicações.
132
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Desta comissão, presidida por Alfred Roth, resultou um primeiro relatório em 1954.
Salientando a urgência do incremento de edifícios escolares face a um aumento
previsto da população escolar, defendia que este deveria ter por base princípios
racionalistas de concepção e construção. 133
De um congresso da União Internacional dos Arquitectos, decorrido em 1959, em
Rabat, resultou a Carta das Construções Escolares, 134 elaborada pela mesma
comissão. Documento de foro internacional, estabelecia os princípios-base a que
os

edifícios

de

ensino

deveriam

obedecer,

ainda

que

adaptáveis

às

condicionantes específicas de cada país. Considerados como válidos para a
situação

moçambicana,

justificaram

de

imediato

a

revisão

de

toda

a

problemática escolar em território Moçambicano e serviram de base à elaboração
de novos „programas e normas neles inspirados, por uma comissão de educadores
e arquitectos designada pelo Plano Geral de acção escolar‟.135
Assim, de acordo com a política escolar definida e uma planificação prévia de
cobertura escolar, foi no seio da Secção de Estudos e Projectos dos Serviços de
Obras Públicas de Lourenço Marques que, a meio dos anos 50, começaram a ser
desenvolvidos os primeiros projectos de escolas primárias que rapidamente
assumiriam proporções desmedidas, quer em termos de aplicação territorial, quer
na evolução conceptual, programática e arquitectónica de um programa escolar
sem precedentes.
Esta produção ficará concentrada, a partir de então, no arquitecto Fernando
Mesquita.136 Primeiro como projectista e depois como orientador da continuação
de um modelo que não parará de se desenvolver até à independência, viria a
passá-lo mais tarde para as mãos também de outros profissionais, como Rute
Bota137 e Cardoso Alves138, aquele que aparece permanentemente associado
como desenhador nos projectos elaborados até aos anos 70.

133 Cf.

Alexandra Alegre – op cit, p. 73.

Publicada na íntegra em Portugal, na revista Binário: Arquitectura, Construção e Equipamento, nº
77, 1965, p. 505-509.

134

Rute Bota – Relatório: Situação das Escolas Primárias em Moçambique no Último Decénio.
DGOPC, MU, 1971, p.1. [Fonte: IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1926/13048] A apropriação da CCE à
realidade das escolas primárias de Moçambique é de tal ordem que este relatório foi elaborado
como sendo „a história da aplicação da Carta de Rabat, ao caso específico das escolas primárias
de Moçambique, no último decénio.‟ (1954-1964).
135

136 Cf.

André Ferreira – op cit, p. 170.

Rute Maria de Sousa Martins Bota (1932, Loulé). Formada pela Escola Superior de Belas Artes de
Lisboa em 1965 Cf. dados cedidos pela Ordem dos Arquitectos. Terá tido uma presença importante
no desenvolvimento do programa escolar de Fernando Mesquita, que não se conseguiu
desenvolver aprofundadamente no âmbito deste trabalho.
137

138 Não
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se conseguiu qualquer informação sobre este autor.

Com o início da guerra colonial em Angola (1961) e em Moçambique (1964), „o
governo central "desistiu" da produção directa de modelos arquitectónicos,
entregando-a quase exclusivamente aos serviços técnicos locais, que por sua vez
se apoiaram na classe de arquitectos liberais da colónia para responder em
quantidade ao necessário alargamento da rede de equipamentos públicos, em
função do crescente aumento populacional‟.139

O resultado desta produção veio a traduzir-se num extenso e variado conjunto de
projectos-tipo escolares, adaptáveis a diferentes exigências, tanto a nível
programático, como territorial. Como resposta a uma constante e crescente
necessidade de solucionar o problema de escassez dos estabelecimentos de
ensino que se foi dando ao longo dos anos, estes projectos foram executados por
todo o território, tanto urbano como rural. Inquestionavelmente caracterizados por
uma

exacerbada

racionalidade,

economia

e

eficácia

funcional,

a

sua

implementação em larga escala assume um protagonismo inegável em todo o
território Moçambicano.
Será fulgurante a apropriação radical e rigorosa dos princípios do Movimento
Moderno, em detrimento dos modelos formais importados da metrópole. Baseada
nos princípios de economia, higiene e funcionalidade, alicerçados na consciência
dos recursos disponíveis, a racionalidade intrínseca à arquitectura do Movimento
Moderno muitas vezes acusada de ser friamente rígida, vai ser precisamente
aquela que vai provar a flexibilidade do moderno para se adaptar às condições
específicas das cidades, das culturas e dos climas. Mais do que isso, vai confirmar,
em regime colonial, a insofismável função da arquitectura, aquela que esteve na
génese da arquitectura do Movimento Moderno que não poderia, „como no
passado, limitar-se a servir a um reduzido número de grandes senhores; nem se
resignaria a glorificar os deuses ou os príncipes. Sua nova missão, mais importante e
fecunda, seria servir toda a população, todos os indivíduos‟.140

139 André

Ferreira – op cit, p. 12.

Arménio Losa – "A Arquitectura e as Novas Fábricas" in Ana Tostões (coord.) – 1º Congresso
Nacional de Arquitectura, Maio/Junho de 1948, p. 130.

140
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„Permanents sont les conditions qu‟impose la nature.
Passagères, celle qu‟impose l‟homme.
Le climat, ses intempéries,
Les matériaux, leurs propriétés,
La stabilité, ses lois,
L‟optique, ses déformations;
Le sens éternel et universel
des lignes et des formes,
imposent des conditions qui sont permanentes.
La fonction, les usages, les règlements, la mode,
imposent des conditions qui sont passagères.
Architecte est le constructeur
qui satisfait au passager par le permanent‟141

II. O PROGRAMA DE FERNANDO MESQUITA142

Auguste Perret – “Contribution a une Théorie de l‟Architecture” in COHEN, Jean-Louis –
Encyclopédie Perret. Paris: Le Moniteur, 2002. Traduzido em português na revista Arquitectura, 2ª
série, nº 48, 1953, p. 2.

141

Todas as escolas referenciadas neste capítulo estão documentadas com maior detalhe no
Anexo 2.1 – Fichas das Escolas: o programa de Fernando Mesquita.
142

Figura 023. Capa – „Liceu de Quelimane‟ (1969).
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„The most concentrated and sustained work of a school takes place in classrooms
and the architect‟s job is to take such work not only possible, but enjoyable, since
there is little education without pleasure.‟143
O programa de Fernando Mesquita elege o interior da sala de aula como o ponto
vital do edifício escolar, tanto em termos de tipologia como de conforto climático.
A caracterização da evolução tipológica, a par com o estudo dos sistemas de
circulação e da distribuição funcional prende-se com um primeiro esforço de
caracterização de um conceito arquitectónico que se pretende posteriormente
relacionar com o modo como responde aos desafios colocados a nível do
desempenho climático.

II.1. CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA144

143 Maxwell
144 Este

Fry; Jane Drew – op cit, p. 161

capítulo é acompanhado do Quadro Sinóptico: Caracterização Tipológica – Anexo 3.
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„A escola deve ser um complemento da habitação. Sem criar descontinuidade no
quadro habitual da criança, deve prepará-la para um mundo novo e, às vezes, em
plena evolução. Por tal motivo deve proporcionar-lhe um conforto e espaços em
correlação com a forma da habitação e do seu grau de evolução.‟145
145

Artur Gonçalves (trad.) – op cit, p. 506.

Figura 024. Capa – „Escola Primária Completa de Macatuane‟ (-), Beira.
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II.1.1. DA ESCOLA PRIMÁRIA À ESCOLA
TÉCNICA
Os edifícios escolares desenvolvidos pelos Serviços de Obras Públicas de
Moçambique, entre 1955 e 1975, dividem-se em diferentes tipos que variam
consoante o nível etário e o tipo de ensino a que se destinam, de acordo com uma
clara evolução tipológica que elege a sala de aula como a unidade básica da sua
organização espacial.
Esta, de planta sensivelmente quadrada – „forma que sobrevaloriza, julgamos, as
relações entre a classe‟146 – tem, nas escolas primárias, uma área aproximada de
50m2, organizados para uma classe de 36 alunos. Sem grande variação, adquire
nas escolas de ensino secundário 62 m2.147 O programa de Fernando Mesquita
começa, assim, por se tratar de um modelo escolar que se estrutura em torno do
ensino em classe: um grupo de alunos da mesma faixa etária, um professor e um
plano de trabalho concentrados num mesmo lugar cuja organização espacial se
irá definir pela evolução da sua complexidade programática, em paralelo com o
meio onde se insere: urbano ou rural.

025. „Escola com 4 Salas de Aula‟ (-), Pemba. Sala de aula
026. Planta-tipo da classe das escolas primárias

Tendo sido no ensino primário que incidiu a primeira prioridade do plano de acção
escolar Moçambicano – focalizando-se mais tarde no ensino secundário e
posteriormente no universitário –, a evolução tipológica do programa em estudo é
cronologicamente coincidente com o desenvolvimento programático do ensino
146 Rute

Bota – op cit, p. 8.

„Valor francamente generoso em relação ao que é habitual entre nós mas julgado indispensável
nas condições do clima prevalescentes.‟ Cf. Fernando Mesquita – Escola Técnica Elementar de
Lourenço Marques. Projecto – Memória Descritiva. Lourenço Marques: DSOPT, 1961, p.11.
[Fonte: AHU-MU-OP00584-2646-1/2]
147
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em Moçambique que foi possível apurar, permitindo uma compreensão clara do
progresso da concepção arquitectónica do modelo de Fernando Mesquita.
Terá sido então com o ensino primário que toda a jornada terá sido iniciada. Estava
implícita a escolarização de todo o território Moçambicano. 148 Estavam finalmente
„prontos planos rigorosos e completos de uma efectiva ocupação escolar para
todas as crianças de Moçambique.‟149 Exigia-se uma proliferação de construções
escolares em larga escala, onde a execução rápida e o mínimo custo por unidade
escolar, sem comprometimento da satisfação das necessidades fundamentais,
eram as principais exigências, „buscando a maior eficiência dentro da austera
economia que as circunstâncias insofismavelmente‟ exigiam.150 Em 1964 estariam
construídas 78 salas de aulas pelos Serviços de Obras Públicas e escolarizadas mais
de 50% das crianças em idade escolar.151
De todos os alunos frequentadores do ensino primário, 90% viviam em meio rural.152
Com uma densidade populacional francamente menor que a dos meios urbanos,
aqui a distribuição das escolas era definida pela distância a percorrer pelo aluno,
podendo cada uma servir apenas a localidade a que pertencia. Assim, a
disseminação das escolas era privilegiada em prol do seu agrupamento e do
consequente aumento de alunos por edifício, uma vez que o objectivo era que
esta exercesse „a sua influência educativa sobre o agregado humano (povoação,
bairro, etc.)‟153 que servia. Assim, a escola era de início programada para uma
classe, mas aberta a futuras ampliações: conceito que, como se poderá observar
com o estudo da evolução tipológica deste programa, se enquadra na perfeição
nos projectos-tipo desenvolvidos.
POSTO ESCOLAR

Terá sido então o „Posto Escolar‟, destinado aos aldeamentos, o tipo escolar mais
largamente construído, em meio rural, podendo ser considerado o edifício mais
elementar deste grau de ensino. 154 Constituído apenas por uma única sala de aula

148 Foi principalmente a partir de 1965 que se deu o maior esforço no desenvolvimento do Ensino
Primário, marcado por um aumento constante do volume de verbas destinados à educação. Em
1973 a taxa de escolarização atingiu em alguns concelhos os 85%, Cf. Adelino Almeida – “O
Desenvolvimento do Ensino em Moçambique (1926–1974)”. Africana, nº 1, 1987, p. 62.
149

Andrade Pires – “Escolas do Magistério Primário”. Boletim Geral do Ultramar, nº 443, 1962, p. 208.

150 Fernando

Mesquita – op cit, p. 37.

Cf. José Boléo – “Síntese da Ocupação Escolar na Província de Moçambique”. Revista Agrícola,
nº 9, 1964, p. 6.
151

152 Cf.

Rute Bota – op cit, p. 11

153 Artur

Gonçalves (trad.) – op cit, p. 506.

Apesar de não se ter conseguido aferir a autoria desta tipologia, há uma clara relação com os
projectos seguintes de Fernando Mesquita. Não se sabendo quem terá influenciado quem, há uma
relação que não pode ser ignorada, motivo pelo qual não se excluiu desta investigação o estudo
do „posto escolar‟ e de outras escolas primárias que se irão apresentar.
154
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e um compartimento destinado às instalações sanitárias, é de todas os
estabelecimentos escolares o de maior escassez construtiva. „As características dos
grupos étnicos a que se destina o posto escolar aliadas aos condicionantes
económicos que sobre ele pesam, sujeitam a concepção do projecto a severas
restrições‟155, sendo apenas constituído pelo pavimento, cobertura e paredes
indispensáveis ao seu apoio e à protecção dos agentes atmosféricos, mantendo-se
a meia altura as paredes viradas a Sul e a Norte. Sem portas nem janelas, deixavase às entidades „públicas interpostas a iniciativa de completarem e melhorarem
progressivamente o edifício escolar e de sensibilizarem as comunidades na
comparticipação activa desses melhoramentos.‟156 Aos alunos competiria o
tratamento dos arranjos exteriores do recinto escolar, como a cobertura vegetal. O
abastecimento

de

água

estava,

no

entanto,

incluído,

ao

contrário

do

abastecimento de energia eléctrica que não era considerado. Apesar da
precariedade construtiva, considerava-se, neste caso, que os postos escolares
construídos até à data, se tendessem para a sua quantidade limite, iriam constituir
um exemplo em que a quantidade poderia por si constituir-se como qualidade,
uma vez que o „objectivo era a escolarização de “jure e de facto” de todo o
espaço Moçambicano.‟157

027. „Posto Escolar‟ (projecto-tipo: rural, 1954-1964). Planta e corte

O projecto-tipo de Fernando Mesquita para a „Escola com Uma Sala de Aula‟ tem

ESCOLA PRIMÁRIA

origem em 1955. Com a classe e os sanitários em compartimentos exactamente

COM 1 SALA DE AULA

das mesmas dimensões que as do „Posto Escolar‟, este consiste na evolução
directa da complexidade programática do anterior. Por outro lado, constitui o
primeiro indício da configuração espacial que será comum a todas as escolas de
Mesquita: a organização dos diferentes núcleos funcionais em pavilhões
autónomos, articulados por uma galeria coberta de circulação principal que lhes
será sempre transversal. Embora com o evoluir das funções programáticas dos
programas escolares esta venha a assumir-se, nas escolas de ensino secundário,
como apenas de circulação e distribuição, nas escolas primárias ela constitui
também uma charneira comum que abriga as funções não pedagógicas: os
serviços comuns e administrativos.
155 Rute

Bota – op cit, p. 11-12.

156 Idem,

p. 12.

157 Ibidem,

p. 2.
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028. „Escola com 1 Sala de Aula‟ (projecto-tipo, 1955). Planta e alçados

ESCOLA PRIMÁRIA

Esta ideia pode ser mais imediatamente verificável na „Escola com Quatro Salas de

COM 4 SALAS DE AULA

Aula‟,158 que apenas com o acrescento de três salas lado a lado em relação ao
projecto anterior, torna explícita a organização pavilhonar que estará na génese
de todos os projectos. Trata-se de um conceito simples: uma implantação em “L”,
dividida em dois pavilhões que abrigam funções distintas - um de aulas e outro de
serviços complementares – ligados por uma galeria coberta de circulação.
Destinada a agregados populacionais já com algum grau de desenvolvimento (vila
ou cidade), este tipo de construção escolar, ainda „que necessariamente do tipo
económico‟,159 incluía o abastecimento de água e de energia eléctrica e
apresentava já algumas melhorias a nível construtivo, nomeadamente no uso de
betão simples na execução das fundações e dos pavimentos.
Não excedendo as quatro salas de aula, a capacidade destas escolas respeitava
os princípios da CCE que defendia que „até aproximadamente aos oito anos, a
escola deve(ria) ser uma verdadeira extensão do ambiente familiar e o primeiro
contacto com uma comunidade progressivamente mais extensa.‟160 Por outro lado,
a evolução entre a „Escola com Uma Sala de Aula‟ e a „Escola com Quatro Salas
de Aula‟ torna explícita a capacidade do programa para ir agregando
ampliações, com base no incremento de salas de aula, em função das
necessidades ou dos recursos existentes.

158 Relativamente a este tipo escolar, existem projectos destinados a Dondo e a Mambone (1966)
não encontrados construídos, existe a actual „Escola Secundaria 16 de Junho‟ (sem data) em
Pemba e encontra-se igualmente referenciado no relatório de Rute Bota (1954-1964) como
projecto-tipo destinado às vilas e cidades.
159

Ibidem, p. 5.

160

Artur Gonçalves (trad.) – op cit, p. 506.
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029. „Escola com 4 Salas de Aula‟ (projecto-tipo: vila ou cidade, 1954-1964). Planta e corte

A „Escola com Quatro Salas de Aula‟ localizada em Pemba (-) - hoje „Escola
Secundária 16 de Junho‟ - constitui um conjunto de duas destas escolas,
provavelmente cada uma delas destinada, na sua origem, a alunos de sexos
distintos. À semelhança deste caso, a conjugação duplicada deste tipo escolar
num único edifício viria a dar origem à „Escola com Oito Salas de Aula‟, a melhor
preparada para o ensino misto.161

030. „Escola com 4 Salas de Aula‟ (-), Pemba. Planta

031. „Escola com 4 Salas de Aula‟ (-), Pemba

Antes de nos dedicarmos a esse projecto, não podemos, no entanto, excluir deste
estudo outros dois

projectos-tipo. Embora

não tenham

sido identificadas

referências, em obra construída ou em projecto, tal como no caso do „Posto
Escolar‟, estão incluídos no relatório técnico que a arquitecta Rute Bota elaborou
em 1971 sobre as escolas primárias construídas em Moçambique entre 1954-1964.
Sem qualquer dado que possa relacionar a autoria destes dois projectos com o
arquitecto Fernando Mesquita, consistem em escolas destinados às zonas
circunscritas dos aglomerados urbanos. Estas, por serem menos desenvolvidas, mais
uma vez justificaram a concepção do edifício escolar com base numa significativa
maior pobreza programática e construtiva.

Apesar da educação mista ser admitida em Moçambique, a maior parte das escolas
administrava o ensino separado por sexos.
161
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032. „Escola com 4 Salas de Aula‟ (projecto-tipo: zonas limítrofes da cidade, 1954-1964). Planta e
corte

033. „Escola com 8 Salas de Aula‟ (projecto-tipo: zonas limítrofes da cidade, 1954-1964). Planta e
corte

Com uma organização espacial menos racional e com base no recurso a materiais
de construção e acabamentos de qualidade consideravelmente inferiores, as
„Escola com Quatro Salas‟ e a „Escola com Oito Salas de Aula‟ (1954-1964)
destinadas aos arredores urbanos vão ser consideradas de segunda ou terceira
ordem em relação ao projecto que viria a apresentar „o máximo conteúdo e
amplitude concedidos a um programa escolar, constituindo o termo ideal das
escolas-tipo e contrapartida do Posto Rural.‟162
ESCOLA PRIMÁRIA

Refiro-me à „Escola com Oito Salas de Aula‟163 destinada às áreas centrais das

COM 8 SALAS DE AULA

principais cidades moçambicanas. A separação dos sexos conduz a uma tipologia
constituída por dois pavilhões independentes, de quatro salas de aula, simétricos
em relação à galeria coberta de circulação principal, à qual estão conectados
perpendicularmente por galerias de acesso às salas que diminuem de perfil à
medida que se afastam daquele eixo. Este pormenor que pode parecer um
capricho formal justifica-se pelo facto de no espaço enquadrado pelo encontro
das três galerias se situar o recreio coberto, destinado às funções de convívio e da
prática da educação física. Com uma complexidade programática superior à dos
modelos escolares anteriores, continua a ser ao longo da galeria de circulação
principal que se localizam as funções complementares à educativa.
Também a nível construtivo esta escola se distingue das outras. „A expressão
volumétrica do projecto explora as potencialidades construtivas e plásticas do
betão armado, enriquecida pela variedade de soluções utilizadas - coberturas e
162 Rute

Bota – op cit, p. 17.

163 Relativamente a este tipo escolar existe o projecto-tipo desenvolvido em 1957, projectos não
encontrados construídos destinados a Maputo, Tete e Beira (1958-1959) e projectos construídos em
Vila Pery (1960), Nampula (1960), Beira (-) e Quelimane (-).
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paredes inclinadas nos pavilhões, e um esbelto conjunto de lajes planas sobre
pilotis, nas galerias de circulação e recreio.‟164

034. „Escola com 8 Salas de Aula‟ (projecto-tipo: cidade, 1954-1964). Planta e corte

Quer visitando o território e os arquivos históricos, quer recorrendo ao auxílio do
Google Earth, facilmente se constatará que foi este um dos projectos que mais
repercussões

teve

na

infra-estruturação

escolar

do

território

urbano

de

Moçambique: das localidades mais reduzidas como Chimoio à grande capital
Maputo, podemos constatar a existência deste modelo.165 A „Escola Primária de
Nampula‟ (1960),166 a „Escola Primária de Vila Pery‟ (1960),167 a „Escola Primária
Completa de Macatuane‟ (-), na Beira e a „Escola Primária de Quelimane‟ (-) são
alguns exemplos dessa concretização.

035. „Escola Primária de Vila Pery‟ (1960)

164 André

Ferreira – op cit, p. 173.

165 Sobre este assunto consultar o capítulo III.1.2. A difusão do programa de Fernando Mesquita: a
extensão da sua aplicação territorial da presente dissertação.
166 Actualmente

„Escola Primária Parque Popular‟.

167 Actualmente

„Escola Primária do 1º grau Amílcar Cabral‟.
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A todos os projectos-tipo destinadas ao ensino primário aqui estudados estava
associada a construção em piso único porque se acreditava „corresponde(r)
perfeitamente às exigências de higiene e da pedagogia, sobretudo para as
crianças mais pequenas, graças ao aconchego da sua escala, à solução dos
problemas de iluminação e ventilação e à relação mais harmoniosa que permite
estabelecer entre a classe e o jardim. Este tipo de construção permite construções
ligeiras, rápidas e económicas.‟168

ESCOLAS PRIMÁRIAS

No entanto, com a progressiva explosão demográfico-escolar e as crescentes

COM MAIS DE 10 SALAS

necessidades construtivas, os projectos-tipo tiveram de ser adaptados de modo a
que a maior parte das escolas passassem a possuir mais de 10 salas.169 Nos anos 70,
esta necessidade terá dado origem a uma duplicação em planta do projecto-tipo
anterior, aproximando-se muito das escolas de ensino secundário, iniciadas nos
anos 60. Sem uma repercussão minimamente comparável com a reprodução
construtiva que se deu com o tipo inicial, a „Escola Primária do Bairro das Mahotas‟

„Escola Primária
António Enes‟ (1971), Beira

(1973) constituirá um exemplo real desse desenvolvimento.

„Escola Primária
António Enes II‟ (1971), Beira

„Escolas Primárias
(projecto-tipo)‟ (1973)

036. „Escola Primária António Enes‟ (1973), Beira
037. „Escola Primária do Bairro das Mahotas’ (1973), Maputo

Há que referir ainda que estas – e todas as escolas urbanas do programa
Mesquitano – confinavam com a via pública pavimentada e de preferência
arborizada, incluindo naturalmente a instalação dos devidos dispositivos de água,
electricidade e saneamento, juntamente com o tratamento paisagístico de toda a
„Escola Primária
do Bairro das Mahotas‟
(1973), Maputo

envolvente, „a fim de se criarem envolventes de sombra e um micro-clima
favorável.‟170 171 A sua localização era definida pela „unidade de vizinhança‟, que

168

Artur Gonçalves (trad.) – op cit, p. 506-507.

169 Cf.

Rute Bota – op cit, p. 4

170 Idem,
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p. 17.

cobria um raio de acção entre os 300 e os 400 m, estando o seu lugar, muitas vezes
previamente definido nos planos de urbanização das localidades que já o
possuíssem. „Não deve(riam) também situar-se na proximidade de instalações
industriais, comerciais e de quaisquer lugares de trabalhos nomeadamente a
menos de 300 m de quartéis, mercados, matadouros e cemitérios, tabernas,
prejudiciais à saúde, e formação moral dos alunos, ou que possam constituir motivo
de perturbação da tranquilidade indispensável a uma escola.‟172
No início dos anos 50, com a reforma do ensino técnico-profissional de 1947, é

ESCOLAS TÉCNICAS

iniciada uma forte procura deste grau de ensino que conduz à urgência da
construção de novos edifícios destinados ao seu acolhimento.173 São então criadas
a „Escola Industrial e Comercial da Beira‟ (1956) – projecto do GUU – e as „Escolas
Técnicas Elementares‟ de Nampula (1959), Quelimane (1960) e Inhambane (1960),
que viriam rapidamente a ser convertidas em industriais e comerciais.174
Se nas escolas primárias, a sala de aula era considerada o elemento base da
evolução tipológica, as escolas técnicas desenvolviam-se a partir do conjunto de

„Escola Técnica
de Nampula‟ (1959)

salas de aula a que chamamos pavilhão. Estes, integrando as diferentes
necessidades programáticas, distribuem-se como núcleos funcionais autónomos,
ao longo da galeria de circulação principal que os articula.

„Escola Técnica
de Quelimane‟ (1960)

038. „Escola Técnica de Quelimane’ (1960)

171

„Escola Técnica
de Inhambane‟ (1960)

Sobre este assunto ver capítulo II.2.1. Exposição solar: condições de protecção e de iluminação.

172 “Normas

Sobre os Terrenos das Escolas Primárias” in Rute Bota – op cit, p. 26. Cf. Idem, a escolha
do terreno ficava estabelecida por normas elaboradas por uma comissão nomeada pelo
Governador do Distrito de que faziam parte o director escolar distrital, o delegado de saúde, o
administrador do concelho e um delegado dos Serviços de Obras Públicas.

173 „Em

1937, o Diploma Legislativo nº 540 criou então a Escola Técnica Sá da Bandeira, de plano
nacional, dando ao ensino técnico da Província vida e independência próprias. (…) O crescimento
da população discente torna-se, então, vertiginoso. Passados 10 anos a escola contava com mais
200 alunos que o Liceu Salazar, atingindo em 1952 os 1747 alunos, um incremento que tornou
explícito o interesse da população moçambicana por este tipo de ensino.‟ Boléo Oliveira – “O
Ensino em Moçambique”. Ultramar: Revista da Comunidade Portuguesa e da Actualidade
Ultramarina Internacional, nº 18, 1964, p. 100.

Cf. Idem, o interesse pelo ensino técnico tornou-se de tal ordem elevado que exigiu a separação
dos ramos comercial e industrial.
174
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As três escolas técnicas construídas assumem, no meu entender, a mais clara
organização

do

programa

escolar

Mesquitano.

Todas

elas,

atravessando

praticamente a totalidade do lote onde se inserem e com o rigor da orientação
Norte-Sul, afluem com a sua galeria coberta até à via pública através de uma
entrada desenhada com cuidada integração e continuidade urbana. Para isso a
galeria alcança o comprimento que para tal tiver de adquirir e a adaptação do
seu remate final à direcção da rua será uma particularidade formal que estará
quase sempre presente. Ao contrário das escolas primárias, a galeria principal
apresenta-se agora totalmente livre de obstáculos, assumindo na sua plenitude a
sua função distribuidora e uma continuidade visual absoluta. Ao longo dela
distribui-se então criteriosamente o programa, em pavilhões perpendicularmente
autónomos, continuadamente ligados a ela por galerias cobertas de circulação,
simplificadas em relação às da „Escola com Oito Salas de Aula‟, uma vez que se
linearizaram. A construção em piso único é mantida em todo o programa à
excepção dos pavilhões destinados às salas de aula que, por necessidades óbvias
de dimensionamento, chegam a atingir os três pisos.

039. „Escola Técnica de Quelimane’ (1960). Planta

Parece haver, nestas três escolas, um rigor organizativo e um equilíbrio na
distribuição da implantação dos vários pavilhões e na respectiva relação que entre
si estabelecem que já não se observa, por exemplo, no projecto para a „Escola
„Escola Técnica
de Lichinga‟ (1964)

Técnica de Lichinga‟ (1964). Isto justificar-se-á, talvez, por terem sido as primeiras
escolas a serem desenvolvidas, lado a lado com uma provável vontade de
assertividade que, face à incerteza programática contextual de proporções
64

significativas, vai ser de imediato substituída pelo „interesse primário (de) assegurar
à escola a maior maleabilidade na futura utilização, alteração, ampliação ou
adaptação de modo a reduzir os riscos de desactualização e permitir fazer face à
rapidez com que evolui este tipo de ensino, a população escolar e até a
frequência.‟175
Para além do projecto da „Escola Técnica de Lichinga‟ (1964),176 isto será também
observável nos projectos dos „Liceus‟ de Nampula (1969) e de Quelimane (1969).177
Estes, tendo sido sujeitos a consecutivas alterações, umas construídas e outras não,

LICEUS

são dotadas de uma maior dispersão e de um desequilíbrio organizativo. Se isto já
era verificável nos projectos originais,178 assume proporções significativas nos
edifícios como hoje os observamos, com pavilhões inteiros que terão ficado por
construir ou que já terão sido entretanto demolidos. Continuando, no entanto, a
desempenhar as suas funções independentemente das contingências ocorridas,
ajudam-nos a pensar que o modelo cumpre de facto as suas características de
maleabilidade e versatilidade.

„Liceu de Nampula‟ (1969)

„Liceu de Quelimane‟ (1969)
A cinzento claro o que não
se encontra actualmente
construído.

040. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula

175

Fernando Mesquita – op cit, p. 2.

176

Tanto quanto se sabe, não construída.

Cf. Boléo Oliveira – “O Ensino em Moçambique”, p. 104, após a construção do Liceu António Enes
e do Liceu Pêro de Anaia, em 1955, projectos do GUU, deu-se nos anos 60 um novo surto do ensino
liceal, sob o impulso vigoroso do Governador-Geral Almirante Sarmento Rodrigues. São então
criados o Liceu de Quelimane, pelo Diploma Legislativo nº 2113 e o Liceu de Nampula, pelo Diploma
Legislativo nº 2114.

177

178 Não

há certezas quanto à autoria destes projectos. Muitos dos desenhos não estão assinados e os
poucos que estão dizem respeito a ampliações que não chegaram a acontecer assinados pela
arquitecta Rute Bota. O campo respectivo ao Arquitecto Chefe da Divisão é, no entanto, quando
preenchido, sempre assinado pelo arquitecto Fernando Mesquita.
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ESCOLA TÉCNICA

De 1961 data o projecto que viria a constituir „o exemplo de maior dimensão e

ELEMENTAR

complexidade programática de entre as tipologias escolares experimentadas por

JOAQUIM ARAÚJO

Fernando Mesquita em diversas cidades moçambicanas‟:179 a „Escola Técnica
Elementar de Lourenço Marques‟.180 A maior inovação tipológica frente a todas as
outras é a existência de duas galerias principais, que lhes retira a linearidade que
sempre haviam assumido. A implantação assenta assim numa grelha ortogonal de
circulação, acompanhada das habituais galerias cobertas Norte-Sul cruzadas com
as galerias a Norte dos pavilhões, ao longo das quais se continuam a agrupar as
diferentes funcionalidades e necessidades programáticas.

041. ‟Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Planta

Esta maior diversidade na implantação permitiu a criação de uma variedade mais
rica de espaços exteriores que adquire uma riqueza não atingida em nenhuma
outra escola, na sua maioria construídas em superfícies planas. „O declive do
terreno e dos arruamentos limite condicionou também fortemente o arranjo do
conjunto, aconselhando a solução em vários níveis que finalmente foi adoptado,
com vista a evitarem-se muros de suporte ou dispendiosas correcções por meio de

179 Elisiário Miranda – “Escola Técnica Elementar Governador Joaquim Araújo (actual Escola
Secundária Estrela Vermelha)” in HPIP – Património de Influência Portuguesa.

(http://www.hpip.org/Default/pt/Homepage/Obra?a=2155)
Também conhecida por „Escola Técnica Elementar Joaquim Araújo‟ actualmente por „Escola
Secundária Estrela Vermelha‟.
180
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aterros. Assim os diversos pavilhões e campos de jogos situam-se a cotas diferentes
e as galerias que as ligam têm os declives e degraus indispensáveis para o efeito.‟181

042. ‟Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961)

Durante a primeira metade dos anos 70 o programa de Mesquita continua a

ESCOLAS

desenvolver-se no contexto dos Serviços das Obras Públicas de Moçambique,

PREPARATÓRIAS

aplicado a outros programas escolares, como as Escolas Preparatórias.

182

Apenas

com a identificação de uma escola construída deste tipo – a „Escola Preparatória
da zona noroeste II‟ (1971) em Maputo – as escolas preparatórias enquadradas
neste programa assumem-se como uma evolução tipológica levada a cabo já não
por Fernando Mesquita, mas em grande parte por aquele que terá sido o principal
desenhador de todos os seus projectos escolares anteriores – Cardoso Alves – ou

„Escola Preparatória da zona
noroeste‟ (1970), Maputo

pela arquitecta Rute Bota. Mesquita continua, no entanto, a estar presente em
todos estes projectos, enquanto Arquitecto Chefe de Repartição.
Nos dois projectos para a „Escola Preparatória da Zona Noroeste de Maputo‟ (1970,
1971) denota-se, a meu entender, uma redução da qualidade da tipologia
Mesquitana. A distribuição pavilhonar e as respectivas proporções são menos
equilibradas no seu conjunto, chegando a ser grosseiras quando comparadas com
os projectos anteriores. A inclinação da galeria principal em relação aos pavilhões
– aparentemente para ser possível inserir o programa no lote estabelecido – ao
afastar-se da ortogonalidade, provoca espaços residuais e um maneirismo formal
181

Fernando Mesquita – op cit, p. 8.

Cf. Adelino Almeida – op cit, p. 84, „no início dos anos 70 institucionalizou-se o Ciclo Preparatório,
prevendo-se a construção de novas instalações destinadas ao seu exercício no Programa de
Acção Governativa (1972-75).‟

182
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„Escola Preparatória da zona
noroeste II‟ (1971), Maputo

que não se parecem coadunar com o racionalismo inerente ao pensamento de
Fernando Mesquita.
Antes, parece ser bem mais conseguida a abordagem levada a cabo pela
arquitecta Rute Bota em condições que, de modo semelhante, lidam com as
restrições dimensionais do lote. Esta situação é visível tanto no já referido „Liceu de
„Escola Preparatória
de Matola‟ (1972)

Quelimane‟ (1969), como no projecto para a „Escola Preparatória de Matola‟
(1972), em que se observa uma clara adaptação do modelo de Mesquita ao
espaço disponível, sem alterar em nada a sua qualidade.

043. „Escola Preparatória de Matola‟ (1970)

É de referir que apesar dos dois exemplos mais frágeis para a „Escola Preparatória
da Zona Noroeste de Maputo‟ (1970,1971), o desenho projectual de Cardoso Alves
parece evoluir consideravelmente nos últimos três projectos de que há a fazer
„Escola Preparatória
da zona norte‟, Maputo (1972)

referência. Com um rigor métrico significativamente mais elevado, observa-se um
maior equilíbrio e hierarquia na organização do programa e dos diferentes corpos,
sendo que a „Escola Comercial e Industrial de Matola‟ (1973) parece constituir um
aperfeiçoamento da „Escola Preparatória da Zona Norte de Maputo‟ (1972). A
„Escola Preparatória de Nacala‟ (1973) é, para além da „Escola Técnica Elementar
Joaquim Araújo‟ (1961), o único exemplo conhecido de galeria dupla. Incluindo no

„Escola Comercial e
Industrial de Matola‟ (1973)

programa um lar para estudantes, um restaurante e uma zona de convívio, este
lote transformar-se-ia numa comunidade estudantil autónoma, com todas as
funções concentradas num mesmo local: habitação, trabalho e lazer.183

Cf. Adelino Almeida – op cit, p. 79, a intensificação da criação de lares para estudantes era, em
1970, uma das medidas que fazia parte das intenções do Governador-Geral Arantes de Oliveira
para o aperfeiçoamento e ampliação das estruturas de ensino no futuro imediato.
183

„Escola Preparatória
de Nacala‟ (1973)
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044. „Escola Preparatória de Nacala‟ (1973)

Apesar de – à excepção das escolas primárias – não haver um projecto igual a
outro, a evolução tipológica apresentada das escolas analisadas quase que
permite considerar o programa escolar de Fernando Mesquita como um modelo.
Todos elas se conseguem enquadrar numa forma semelhante de resposta a
exigências programáticas específicas baseada numa clara economia de solução.
Com base numa espinha dorsal ao longo da qual se vão criteriosamente
articulando os blocos programáticos, o modelo varia em função da faixa etária e
do tipo de ensino a que se destina, constituindo um arquétipo adaptável a diversos
contextos, tanto a nível do grau de evolução dos seus utilizadores, como a
diferentes situações topográficas do território Moçambicano.
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II.1.2. SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO
O sistema de circulação é, do ponto de vista da análise tipológica, o elemento que
melhor permite um entendimento claro da evolução do programa Mesquitano
pela coerência do seu desenvolvimento.
É impressionante notar que, desde o „Posto Escolar‟ até à „Escola Técnica‟, o
conceito é exactamente o mesmo: a galeria coberta ao longo de uma das
fachadas de maior desenvolvimento de acesso à sala de aula.

„Posto escolar‟ (1954-1964)

Transversal a esta surgirá, desde a „Escola com Uma Sala de Aula‟, a galeria
coberta de distribuição principal. Enquanto nas escolas primárias nela se alberga o
grosso das funções não educativas, nas escolas secundárias é libertada para
assumir na sua plenitude a função distribuidora. Como uma espinha dorsal, ela

„Escola Primária com 1
sala de aula‟ (1955)

assume-se como um canal principal ao longo do qual se vão articulando
perpendicularmente as galerias secundárias de acesso aos vários pavilhões por
onde se distribui o programa.
„Escola Primária com 4
sala de aula‟ (1954-1964)

„Escola Técnica
de Nampula‟ (1960)

046. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula. Galeria de circulação principal

„A galeria

como elemento tipológico em

si remete para

dois factores

fundamentais: a organização espacial, no que concerne à distribuição dos acessos
e à circulação, e a qualificação de um espaço simultaneamente interior (porque
se enquadra nos limites do edifício e, estando coberto, abriga do sol e da chuva) e
exterior (porque exposto à circulação do ar, à temperatura exterior e ao ruído)‟.184

184

Ana Magalhães – op cit, p. 116.

Figura 045. Capa – „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961).
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Este sistema será pois resultado de duas questões de importância primordial. Por um
lado, constituindo um meio de protecção seguro contra os efeitos da radiação
solar, dos ventos e da chuva, é, como se irá demonstrar no próximo capítulo, o
resultado directo de uma concepção arquitectónica que tem como principal
princípio responder de modo eficiente aos desafios colocados a nível do
desempenho climático. Por outro lado, permite simultaneamente, com uma
racionalidade e funcionalidade rigorosas, a economia dos percursos, num
momento em que „à medida que aumenta a complexidade dos programas e das
exigências pedagógicas, os alunos são cada vez mais solicitados a deslocar-se
durante o dia, para passar de uma sala de estudos especializados para outra.‟185
Essa economia não é cumprida da melhor forma na concepção dos sistemas de
circulação na „Escola com Quatro Salas de Aula‟ e na „Escola com Oito Salas de
„Escola com 4 Salas de Aula
(zonas limítrofes das cidades)‟
(1954-1964)

Aula‟ destinadas às zonas limítrofes das cidades, que é compensada pela redução
de funções.
Uma das excepções – ainda que apenas formal – na concepção do sistema
circulatório das escolas analisadas encontra-se nas „Escolas Primárias com Oito

„Escola com 8 Salas de Aula
(zonas limítrofes das cidades)‟
(1954-1964)

Salas de Aula‟ destinadas aos aglomerados urbanos. Nestas, como já foi
anteriormente referido, as galerias de acesso às salas de aula aumentam de perfil à
medida que se aproximam da galeria principal, de modo a ser criado um espaço
mais generoso de recreio.

„Escola com 8 Salas de Aula„
(1954-1964)

047. „Escola Primária Completa de Macatuane‟ (-), Beira. Cruzamento das duas galerias a formar o
recreio

185 Michael Hacker – “A Construção Escolar Hoje e Amanhã”. Binário: Arquitectura, Construção e
Equipamento, nº 187, 1974, p. 182. Texto que constitui o primeiro documento de uma série de
publicações da OCDE integradas no seu Programa sobre Construção Solar (PEB). Foi redigido pelo
Secretário do Programa, com a colaboração de Michael Hacker, arquitecto principal do Ministério
da Educação e da Ciência do Reino Unido.
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Quando o desenhador de Mesquita se começa a dedicar à continuação do
modelo escolar do seu mentor, sugere com a „Escola António Enes‟ uma
duplicação deste modelo que perde o sentido e justificação ao deixar de haver,
nesse caso, falta de espaço para recreio coberto ao longo de toda a galeria
principal. A declinação da forma das galerias passa então apenas a constituir aqui
um artifício, sem utilidade funcional, que será corrigida no seu projecto-tipo
desenvolvido em 1973 e na concretização da „Escola Primária do Bairro das

„Escola Primária
António Enes‟ (1971), Beira

Mahotas‟ (1973).

A segunda excepção é o caso das escolas que apresentam duas galerias
principais, diferenciadas das restantes apenas por essa particularidade, por razões
de maior complexidade formal ou por condicionantes físicas do lote. „Estes
elementos dispõem-se de modo a que as galerias – recreio coberto se
desenvolvam ao longo das principais áreas destinadas a recreio descoberto de

„Escola Primária do Bairro das
Mahotas‟ (1973), Maputo

modo a proporcionar abrigo imediato e acessível, às crianças que brincam
naqueles recreios e simultaneamente assegurem percursos razoavelmente curtos
entre os pontos normalmente mais frequentados.‟
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Nas escolas de ensino secundário, em que os pavilhões destinados às salas de aula
adquirem dois ou três pisos, os acessos verticais são garantidos por conjuntos de

„Escola Técnica Elementar
de Lourenço Marques‟
(1961), Maputo

escadas junto às suas extremidades. Nas escolas técnicas, à excepção da de
Lourenço Marques, cada um dos pavilhões é dotado apenas de um bloco de
acessos verticais na extremidade junto à galeria de acesso vertical, enquanto nas
escolas posteriores, assinadas por Cardoso Alves, cada pavilhão assume a
existência de dois núcleos, cada um em cada extremidade.
„Escola Preparatória
de Nacala‟ (1973)

048; 049. „Escola Técnica de Quelimane’ (1960). Núcleo de acesso vertical

186

Fernando Mesquita – op cit, p. 7.
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II.1.3.

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL

Nas escolas primárias, o programa é organizado de acordo com o estabelecido na

ESCOLAS PRIMÁRIAS

„Carta das Construções Escolares‟, no qual a escola deveria reunir três categorias
fundamentais:
„a) A “unidade pedagógica” composta pela classe e constituindo o espaço
destinado a uma pequena comunidade de crianças, com o seu espaço para

Salas de aula
I.S.

jogos e serviços anexos (vestiários, serviços sanitários).
b) Os “espaços comuns” destinados às diferentes actividades escolares, tais como
o ensino especializado e os jogos, quer ao ar livre ou em espaços cobertos.

Circulação/Recreio
Refeitório

c) Os serviços administrativos e gerais‟ 187
No „Posto Escolar‟ esta organização fica cingida à unidade pedagógica,
constituída por uma classe e um conjunto de instalações sanitárias, com o espaço
de circulação/recreio que lhes faz frente.

„Posto escolar‟ (1954-1964)

Na „Escola com Uma Sala de Aula‟ (1955), o programa já apresenta as três
categorias: a unidade pedagógica constituída pela classe de sala de aula e pelas
instalações

sanitárias,

fisicamente

distanciadas;

os

serviços

administrativos

estabelecidos por um gabinete comum aos professores e ao director e respectivas
instalações sanitárias; os espaços comuns formados pelo refeitório e pelo sistema

„Escola com 1 Sala
de Aula‟ (1955)

de circulação coberto que serve simultaneamente de recreio. Na distribuição do
programa há uma clara separação física entre a sala de aula, isolada, e todas as
outras funções, concentradas num corpo independente. A premissa de que „os
espaços comuns deveriam ser o centro vivo da escola, devendo as classes e os
seus anexos ser agrupados em torno daquele centro, constituindo unidades
secundárias diferenciadas‟,188 foi desde logo satisfeita neste projecto, mantendo-se
ao longo de todo o programa de Fernando Mesquita.
A „Escola com Quatro Salas de Aula‟ (1954-1964) destinada aos aglomerados
urbanos consiste na evolução directa do projecto anterior, com a diferença de
que as instalações sanitárias adquirem uma dimensão maior e que o refeitório
passa a encabeçar o recreio, em evidente continuidade espacial.

187 Artur
188

Escola com 4 Salas
de Aula (1954-1964)

Gonçalves (trad.) – op cit, p. 506.

Idem.

Figura 050. Capa – „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961).
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051. „Escola com 4 Salas de Aula‟ (-), Pemba

Na „Escola com Quatro Salas de Aula‟ (1954-1964) destinada às zonas limítrofes das
cidades, observa-se uma maior pobreza programática possuindo, para além da
unidade pedagógica, apenas uma sala de professores. Formada por dois
„Escola com 4 Salas de Aula
(zonas limítrofes das cidades)‟
(1954-1964)

conjuntos desalinhados constituídos por um par de salas de aula e uma instalação
sanitária, parece constituir um estabelecimento escolar destinado ao ensino
separado por sexos. Pela sua distribuição programática em planta, que remata os
conjuntos de classes com as instalações sanitárias pelo menos de um lado, parece
ser de todas as escolas apresentadas a menos preparada para futuras ampliações.
A „Escola com Oito Salas de Aula‟ (1954-1964) destinada aos arredores urbanos já
não sofre dessa particularidade, resolvendo o problema de uma forma mais

„Escola com 8 Salas de Aula
(zonas limítrofes das cidades)‟
(1954-1964)

consistente. Peca, por outro lado, pela falta de economia de percursos, que
parecem servir apenas o propósito funcional de evitar o cruzamento dos sexos,
questão secundária para as prioridades educativas do contexto.
Finalmente, a „Escola com Oito Salas de Aula‟ (1954-1964), com a maior riqueza
programática de todas as primárias, não se entrega a essa limitação, que no caso
de ser mista 189, concentra ambas as instalações sanitárias lado a lado. Em nenhum
outro projecto o recreio se lê tanto como o referido e desejado „centro vivo‟ da

„Escola com 8 Salas de Aula„
(1954-1964)

escola. A partir dele se distribui a unidade educativa repartida em dois corpos de
quatro salas de aula, junto a ele se encontram as instalações sanitárias, o gabinete
médico que remata o conjunto formado pelos serviços administrativos e o refeitório,
que apresentando também a função de sala de reuniões festivas assume em pleno
a função de espaço comum em complementaridade com o recreio. Faz também

Há projectos para esta escola na modalidade mista ou exclusivamente para uso feminino ou
masculino.
189
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parte do programa funcional deste modelo escolar a habitação do guarda que
inclui dois compartimentos e um pequeno pátio de serviço com as instalações
sanitárias e um lavadouro. Aquilo que diferencia os dois projectos-tipo que se
enquadram nesta tipologia relaciona-se precisamente com a concepção da
habitação do guarda. No projecto-tipo descrito por Rute Bota, no relatório que se
tem vindo a referir, este aparece segregado do resto da escola, de costas voltadas
para todo o restante programa. No projecto-tipo assinado por Fernando Mesquita,
a relação da habitação do guarda com o resto da escola, apesar de se situar na
mesma posição traseira, é assumida com a criação de uma galeria de circulação
unida às restantes, tendo sido este o modelo que foi em grande parte executado.

„Escola com 8 Salas de
Aula‟ (1957)

052. „Escola Primária Completa de Macatuane‟ (-), Beira

As propostas de duplicação deste modelo, sem repercussão, levadas a cabo por
Cardoso Alves, em nada alteravam a sua distribuição funcional a não ser no
incremento de mais duas alas de salas de aula. Quando dois anos depois, o autor
aparece com uma simplificação conceptual deste projecto-tipo, verifica-se
também uma redução da sua complexidade programática. Para além dos
pavilhões das salas de aula, o programa inclui apenas o gabinete do director
incorporado no início de um deles e um conjunto de instalações sanitárias
fisicamente afastado do resto do programa.

„Escola Primária
António Enes‟ (1971), Beira

„Escola Primária do Bairro
das Mahotas‟ (1973),
Maputo
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ESCOLAS
SECUNDÁRIAS

Nas escolas de ensino secundário a organização funcional é sempre muito
semelhante, dividida em três sectores básicos de exigências de natureza distinta:
„a) A administração, requerendo relativo sossego, acessibilidade do exterior e
proximidade do sector propriamente escolar.
b) Sector escolar exigindo o maior sossego e absoluta protecção de ruídos e
quaisquer solicitações tanto do exterior como do interior, formando um todo
completado pelo recinto coberto e descobertos.
c) Sector de jogos e desportos requerendo absoluto isolamento dos restantes
sectores da escola e acessibilidade do exterior.‟ 190

SECTOR

Assim, a função administrativa concentrada num pavilhão autónomo aparece

ADMINISTRATIVO

como um elemento transversal a todos os projectos. Visivelmente numa posição
marginal em relação ao conjunto, situa-se sempre que possível junto à entrada
principal da escola, reunindo as funções de interesse geral para os alunos, pessoal
docente e auxiliar e público.

„Escola Técnica
de Nampula‟ (1960)

„Escola Técnica
de Quelimane‟ (1960)

053. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Pavilhão administrativo de frente para a rua e junto à
entrada da escola

Nas „Escolas Técnicas‟ – à excepção da de Lourenço Marques – e no projecto dos
„Liceus‟, este pavilhão assume proporções significativamente menores que a
maioria do pavilhões destinados a outros programas. Inclui nestes casos, uma
secretaria com balcão de atendimento ao público virado directamente para a
galeria de circulação, um arquivo, um gabinete médico com as respectivas
„Escola Técnica
de Inhambane‟ (1960)

instalações sanitárias, um gabinete para o director, outro para o subdirector e uma
sala de professores. Em todo o programa Mesquitano, este é o único momento em
que a distribuição funcional de um pavilhão não apresenta como princípio o

Fernando Mesquita – op cit, p. 8. Sendo esta a organização estabelecida pelo arquitecto no
projecto para Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques, procedeu-se à sua utilização para
análise de base de todas as outras escolas, não apenas por ser a única referência ao assunto do
arquitecto, mas também por constituir o nível de informação que se conseguiu ser transversal a
todas elas.
190

„Liceu de Quelimane‟
(1969)
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enquadramento dos seus compartimentos entre fachadas opostas, distribuídos ao
longo de uma galeria de circulação exterior coberta. Pelo contrário, a distribuição
das várias funções administrativas organiza-se, nestes casos, em torno de um
corredor de circulação interno. Terá sido um caso em que os requisitos de
acessibilidade restrita ao pessoal docente se terão sobreposto às contingências da
exposição solar e às necessidades de ventilação natural, ou talvez tenha
constituído uma função que, perante as condicionantes económicas, tenha
assumido como preocupação fundamental a racionalização do espaço.

054; 055. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Pavilhão administrativo

A verdade é que esta situação rapidamente se altera, quando na „Escola Técnica
de Lourenço Marques‟ (1961) a função administrativa assumidamente se
complexifica, organizada ao longo de um pavilhão que adquire as mesmas
características de dimensionamento e distribuição dos pavilhões destinados às
restantes funções. Mais do que isso, parece neste caso – e da mesma forma no
projecto da „Escola Preparatória de Nacala‟ (1973) – assumir tamanha importância

„Escola Técnica Elementar
de Lourenço Marques‟
(1961), Maputo

que justifica a sua localização no culminar das duas galerias de circulação. É que
agora, para além das funções referidas anteriormente, este núcleo possui também
a existência de uma biblioteca e de um museu, de necessária integração directa
com a comunidade estudantil. Também nas „Escolas Preparatórias‟, o bloco
administrativo vai exibir estas características, apresentando-se na generalidade
como um pavilhão igual aos outros. A „Escola Comercial e Industrial de Matola‟
(1973), com o pavilhão administrativo a encabeçar centralmente a galeria de

„Escola Preparatória
de Nacala‟ (1973)

distribuição principal, vai constituir uma excepção que parece já conotar, quase
que simbolicamente, a importância maior da função administrativa.
Escola Preparatória
da zona Norte (1972),
Maputo

056. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Pavilhão administrativo

Escola Comercial
e Industrial de Matola (1973)
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SECTOR

No que diz respeito ao sector escolar, torna-se possível o seu ordenamento em três

ESCOLAR

grupos de funções principais: ensino em classe, ensino experimental e uma terceira
onde normalmente se enquadram a Mocidade, o canto coral e a cantina.

Ensino em classe
Ensino experimental
Mocidade,
cantina e canto coral

No que se refere ao ensino em classe, assiste-se na maior parte dos casos à
presença de dois pavilhões de salas de aula idênticos, dispostos lado a lado, quer
seja paralela ou transversalmente. Incluem espaços destinados às aulas normais de
ensino em classe para disciplinas que não exigem disposições ou equipamentos
especiais. Trata-se da única função que adquire mais do que um piso na sua
concretização, alternando entre os dois e os três. Em todas as escolas cuja
organização interior se conseguiu conhecer, estes corpos são constituídos por seis

„Escola Técnica
de Nampula‟ (1960)

salas de aula e instalações sanitárias para ambos os sexos junto aos núcleos de
acesso vertical que se encontram sempre na extremidade dos pavilhões. Em
algumas situações apresentam também gabinetes para o contínuo e para
armazenamento de material.

„Escola Técnica
de Inhambane‟ (1960)

„Escola Preparatória
da zona Noroeste‟ (1970),
Maputo

057. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Pavilhões destinados ao ensino em classe

„Escola Comercial e
Industrial de Matola‟ (1973)

058. „Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba‟ (-). Pavilhões destinados ao ensino em classe
„Escola Preparatória
de Nacala‟ (1973)
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De um só piso e de dimensões mais generosas, a maioria das escolas apresenta
também pavilhões destinados aos trabalhos manuais, ao desenho, lavores ou
outras actividades. Por vezes intitulados laboratórios ou oficinas, o que caracteriza,
em suma, estes espaços é a sua dedicação ao ensino experimental. Com a
volatilidade que marcava o ensino e o programa a que cada escola se destinava,
pouco interessa saber em pormenor que actividades se processavam no interior

„Escola Técnica
de Quelimane‟ (1960)

destas salas, tendo sido expressamente „projectadas com vista a satisfazerem a
toda a possível variedade de utilizações e frequências que o futuro delas possa
exigir. Basicamente foram dimensionadas para o tipo de apetrechamento que
exige mais espaço.‟191 Em alguns casos foi também possível constatar, nestes
pavilhões, a existência de compartimentos destinados ao depósito de materiais, de
gabinetes para os guardas e para os professores, para além das necessárias

„Escola Técnica
de Nampula‟ (1960)

instalações sanitárias. Variando entre as três e as quatro salas por pavilhão, as
escolas analisadas possuem entre um a três blocos destinados a esta função, sendo
o conjunto formado por duas unidades, a situação mais comum.

„Escola Técnica
de Inhambane‟ (1960)

„Escola Preparatória
da zona Noroeste‟, (1970)
Maputo

059. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Pavilhões de ensino experimental

„Escola Comercial e
Industrial de Matola‟ (1973)

„Escola Preparatória
de Nacala‟ (1973)

060. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Pavilhões de ensino experimental
191

Fernando Mesquita – op cit, p. 14.
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De todos os tipos de pavilhões de maiores dimensões falta apenas referir aquele
que é em geral destinado à mocidade portuguesa. Nas „Escolas Técnicas‟, em que
o sector desportivo não tinha ainda direito à existência de um edifício
independente, a mocidade partilhava este espaço com o ginásio. Outras vezes
dividiu-o ainda com a cantina, sendo comum nas „Escolas Preparatórias‟ partilhá-lo
„Escola Comercial
e Industrial de Matola‟ (1973)

também com o canto coral. A mocidade era geralmente repartida entre sexo
masculino e feminino, cada um com sala de leitura, sala de jogos e depósito de
material desportivo. No caso da „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟
(1961) apresentava ainda um salão de festas para 700 pessoas.

Escola Preparatória
da zona Noroeste (1971),
Maputo

061. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Pavilhão destinado à mocidade portuguesa e ao ginásio

Apesar das situações em que este pavilhão, ainda de dimensões semelhantes às
„Escola Técnica
de Nampula‟ (1960)

dos outros, acolheu as funções de cantina e de canto coral, a situação mais
comum começou por ser a concentração destas duas funções, lado a lado no
remate final da galeria de circulação principal, do lado oposto ao da entrada da
escola. Cada uma com o seu espaço próprio, ao corpo menor correspondia a
cantina e ao maior o canto coral.

„Escola Técnica
de Quelimane‟ (1961)

„Liceu de Quelimane‟ (1969)

062. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Cantina á esquerda, canto coral à direita

Quanto ao sector desportivo será o aparecimento do ginásio enquanto corpo
„Escola Técnica Elementar
de Lourenço Marques‟
(1961), Maputo

autónomo ou o alpendre coberto, que em termos do conjunto arquitectónico, terá
mais determinação. Na maior parte dos casos existentes este acopla-se à galeria
82

de circulação principal como todo o restante programa. No caso de ser apenas

SECTOR

um alpendre, todo o ginásio se abre para a galeria como uma continuidade do

DESPORTIVO

espaço exterior coberto. Mesmo nesse caso, os ginásios apresentam balneários
separados para ambos os sexos. O ginásio da „Escola Técnica Elementar de
Lourenço Marques‟ (1961) distingue-se das outras pela galeria de acesso que
adquire a função de varanda para o público assistir aos espectáculos de ginástica
ao ar livre, que em continuidade com as salas de ginástica, possam decorrer sobre
o relvado.

„Liceu de Quelimane‟ (1969)

„Liceu deNampula‟ (1969)

063. „Liceu de Quelimane‟ (1969). Alpendre coberto para ginástica com balneários

De resto, a educação física assume um papel muito significativo nestes projectos,

„Escola Comercial e
Industrial de Matola‟ (1973)

visível na percentagem de espaços exteriores destinados à sua prática que, de um
modo autónomo dos restantes espaços lectivos, se distribuem pelo espaço
disponível. Constituem por si um conjunto organizado que normalmente integra
uma entrada independente à da escola. Vão dos campos de basquetebol,
patinagem, voleibol, andebol às pistas de corridas e saltos em comprimento e
altura, passando pelo tanque de natação, destinado à „aprendizagem, treino,

„Escola Preparatória
da zona Noroeste‟ (1970),
Maputo

provas e principalmente o recreio, criando-se assim um elemento focal de
atracção para os alunos.‟192 Tentava-se, sempre que possível, que estas áreas
fossem afastadas do sector escolar e administrativo, com vegetação de grande
porte interceptada, de modo a evitar a interferência do ruído no decorrer das
actividades.
Tendo-se seguido neste capítulo uma aproximação ao programa funcional das

„Escola Técnica Elementar
de Lourenço Marques‟
(1961), Maputo

escolas que se prende com uma tentativa de caracterização tipológica, a análise
funcional constituiu, no contexto desta dissertação, um ponto de partida para o
entendimento de como estes espaços foram concebidos em função dos desafios
colocados a nível de desempenho climático.
192 Fernando

Mesquita – op cit, p.20.
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„Escola Preparatória
de Nacala‟ (1973)
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„The problem of controlling his environment and creating conditions favorable to his
aims and activities is as old as man himself. Through the ages men have sought, in
the building of shelter, to fulfill two basic human needs – protection from the
elements and provision of an atmosphere favorable to spiritual endeavor. House
design has reflected, throughout its history, the different solutions advanced by
each period to the continuing problem of securing a small controlled environment
within a largescale natural setting – to often beset by adverse forces of cold, heat,
wind, water, and sun.‟ 193
Aquilo que imediatamente prendeu o olhar investigativo das professoras Ana
Tostões e Maria Manuel Oliveira aos equipamentos escolares de Fernando
Mesquita, aquando das suas viagens a Moçambique, foi a implantação destacada
e totalmente independente e desalinhada da malha urbana que estas estruturas
assumiam no contexto urbano. Estava identificado o primeiro indício de se tratar de
uma arquitectura adequada às condicionantes climáticas do lugar. Conjugando
essencialmente processos de resposta aos fenómenos promovidos pelo Sol e pelos
ventos, seria de facto na implantação que se viria a perceber residir a premissa
mais representativa do modo como o programa de Fernando Mesquita reflecte a
influência do clima nos princípios da sua concepção arquitectónica.
Com o objectivo de documentar esse processo, este capítulo começa por analisar
as opções de projecto à luz das condições de conforto específicas do clima
Moçambicano, para voltar a dar origem no final a um estudo focado na
implantação das construções como resultado do cruzamento das questões
analisadas.

II.2. PROJECTAR COM O CLIMA194

Cf. Victor Olgyay – Design with Climate, Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.
Princeton: Princeton University Press, 1963, preface and acknowledgments.

193

194 Este capítulo é acompanhado do Anexo 4 – Quadro Sinóptico: Implantação, Sombreamento e
Ventilação.
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Le soleil maître de nos vies.
indifférent, loin.
Il est le visiteur -un seigneuril entre chez nous.
Se couchant: bonsoir dit-il
à ces moisissures (ô arbres)
à ces flaques qui sont partout (ô mers)
et à nos rides altières (Alpes. Andes et nos Himalayas).
Et les lampes sont allumées.
Ponctuelle machine tournante
depuis l'immémorial.
il fait naître à chaque instant des vingt-quatre heures
la gradation, la nuance, l'imperceptible
presque leur fournissant une mesure.
Mais il la rompt à deux fois brutalement
le matin et le soir.
Le continu lui appartient tandis qu'il nous impose l'alternatif:
-la nuit -le jourles deux temps qui règlent notre destinée:
Un soleil se lève
un soleil se couche

un soleil se lève à nouveau.

195

195

Le Corbusier - Le Poème de l’Angle Droit. Paris: Fondation Le Corbusier, 2006.

Figura 064. Capa – Le Corbusier – Le Poème de l‟Angle Droit. Paris: Fondation Le Corbusier, 2006, p. 17.
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II.2.1. EXPOSIÇÃO SOLAR:
Condições de protecção e de iluminação
„É preciso nunca esquecer que o Sol comanda, impondo as suas leis a todo o
empreendimento cujo objectivo for a salvaguarda do ser humano.‟196
No IV CIAM, realizado em Atenas em 1933, havia sido finalmente estabelecido que
o dever fundamental do urbanismo era o de se colocar de acordo com as
necessidades fundamentais do Homem e que a saúde deste dependia da sua
submissão às „les joies essentielles‟:197 o ar, o Sol e o espaço. O Sol deveria dirigir
todo o crescimento, penetrando no interior de cada espaço para aí „espalhar os
seus raios sem os quais a vida se estiola‟.198 „Introduzir o Sol‟ era, de acordo com a
Carta de Atenas, „o novo e o mais imperativo dever do arquitecto‟.199
Será a interpretação dos princípios do Movimento Moderno, à luz das condições
específicas dos climas tropicais, o factor essencial para a compreensão da criação
arquitectónica moderna em territórios africanos e, simultaneamente, aquilo que irá
definir a sua excepcionalidade e a sua singularidade.
Com um comportamento completamente novo face à prática europeia, a „estrela
que marca o ritmo compassado a que chamamos dia e noite‟200 será um dos
materiais primários com que em Moçambique se vai fazer arquitectura. Apesar de
em qualquer parte do Mundo ser o „Senhor da Vida‟201 e o único que nos transmite
luz – „matéria intangível, inesgotável e gratuita, condição intrínseca e determinante
da arquitectura‟202 – vai ser na procura da sombra, como meio de refúgio do Sol,
que o „Moderno Tropical‟ se vai configurar.
A protecção das radiações solares sobre as paredes, as coberturas e os vãos das
edificações será um dos temas marcantes na procura da construção adequada. A
Le Corbusier – La Charte d‟Athènes, travaux du 4ème CIAM. Paris: Plon, 1943. Arquitectura, 2ª
série, nº 20, 1948, p. 24 (tradução de Francisco Castro Rodrigues e Maria de Lourdes, sua mulher).

196

197 Le Corbusier – “Problèmes de l‟Ensoleillement le brise-soleil” in Willy Boesiger – Le Corbusier et Pierre
Jeanneret: Complete Works in 8 Volumes, vol. 4: 1938-1946, 1995, p. 103.

Le Corbusier – La Charte d‟Athènes, travaux du 4ème CIAM. Paris: Plon, 1943. Arquitectura, 2ª
série, nº 22, 1948, p. 23.

198

Le Corbusier – La Charte d‟Athènes, travaux du 4ème CIAM. Paris: Plon, 1943. Arquitectura, 2ª
série, nº 25, 1948, p. 19.

199

Margarida Quintã – Arquitectura e Clima. Geografia de um Lugar: Luanda e a Obra de Vasco
Vieira da Costa. Prova Final de Licenciatura em Arquitectura. Porto: FAUP, 2007, p. 18.

200

Le Corbusier – La Charte d‟Athènes, travaux du 4ème CIAM. Paris: Plon, 1943. Arquitectura, 2ª
série, nº 25, 1948, p. 19.

201

202

Margarida Quintã – op cit, p. 50.
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importância desta defesa reside no facto de as radiações solares não se traduzirem
apenas em luz, mas constituírem essencialmente uma forma de energia que, ao ser
absorvida pelas superfícies, se converte num aumento de temperatura. Assim, para
além das características de condutibilidade térmica dos materiais que irão ter um
papel determinante nesse processo, a defesa das construções face a essas
radiações, permitindo simultaneamente o aproveitamento da luz natural, vai
constituir um dos principais desafios a ser ultrapassado.

A ORIENTAÇÃO

Dessa forma, a „maneira de dispor as casas segundo as diferentes qualidades das

SOLAR DAS

regiões e seguindo os aspectos do Céu‟203 vai constituir uma estratégia para reduzir

CONSTRUÇÕES

ao mínimo a incidência solar directa sobre os elementos da construção.
Considerando que a cobertura tem sempre de a receber, o problema coloca-se
particularmente sobre as paredes. Assim, no caso de construções longitudinais, o
eixo maior deverá estar sempre orientado no sentido Este-Oeste, de modo a
proteger do Sol as suas duas maiores paredes.204 Como será abordado no capítulo
II.2.3. A implantação: uma ‘solução de compromisso’, esta questão deve ser
equacionada em paralelo com a ponderação da direcção dos ventos
predominantes. No caso de, por alguma razão, não ser possível cumprir o rigor da
orientação Este-Oeste, será sempre preferível orientar a construção mais para Este
do que para Oeste dado que o Sol da manhã é menos quente que o da tarde.

065. A orientação privilegiada para protecção da radiação solar em regiões tropicais húmidas. No
caso de Moçambique por se localizar no hemisfério Sul, o percurso do Sol faz-se por Norte e não
pelo Sul, ao contrário do que está representado nestes esquemas. Imagem retirada de José
Pacheco – op cit, p. 16.

203 Cf. O primeiro capítulo do sexto livro de Vitrúvio. Ver MACIEL, Justino M. (trad.) – Vitrúvio. Tratado
de Arquitectura. Lisboa: IST Press, 2006.
204 Cf. José Pacheco – Características da Arquitectura em Regiões Tropicais Húmidas. Lisboa:
Ministério do Exército – Direcção do Serviço de Fortificações e Obras Militares Divisão de Obras
Ultramarinas e das Ilhas Adjacentes, 1963, p. 16.
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Esta orientação foi uma premissa comum a todo o programa de Fernando
Mesquita. Tanto nas escolas primárias como nas secundárias, a maioria das
implantações coincide com o rigor da orientação Este-Oeste. As escolas que
fogem a esta regra, situação muito comum nas escolas primárias, assumem, quase
sempre, a referida inclinação no sentido Este. Tratando-se de edifícios escolares,
esta opção reveste-se de grande pertinência, uma vez que a protecção da
radiação solar nas horas de temperaturas mais elevadas, coincidentes com o
período de aulas, parece ser uma condição indispensável. As fachadas Este e
Oeste apresentam-se sempre cegas.
Fixava-se assim para a sala de aula a orientação Norte-Sul que, „considerando que
nos climas quentes a incidência solar directa das radiações solares sobre as
paredes e a cobertura duma construção, é o factor determinante do seu
sobreaquecimento interior, (…) deste modo subtrai à radiação solar directa, as
paredes onde se abrem os vãos durante os períodos de tempo em que decorrem
as aulas e durante as anteriores, já que os vãos do lado norte, os de maior
exposição solar, se encontram sempre naturalmente protegidos pelas galerias
cobertas de circulação‟.205

066. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959) e „Liceu Gago Coutinho‟, Nampula (1969). Implantação

067. „Escola Primária de Quelimane‟ (-)

205 Sobre

068.„Escola Primária Completa de Macatuane‟ (-), Beira

as escolas primárias, em Rute Bota – op cit, p. 9.
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AS GALERIAS

A afirmação anterior remete-nos directamente para um dos elementos que, em

COBERTAS

conjugação com a implantação das construções, irá ser determinante para o
conforto e a eficiência construtiva: as galerias de circulação cobertas.
Podendo-se considerar que „a galeria tem como antecedente histórico a varanda
coberta ou os alpendres dos modelos da “casa colonial”206 ou, no caso brasileiro,
da casa de “sobrado”

207

‟,208 uma aproximação a este elemento é já observável em

escolas moçambicanas anteriores às que resultaram do Movimento Moderno.
Como um lugar colectivo de sombra, as galerias surgem aqui muitas vezes como
um prolongamento do espaço interior.

069. „Escola e igreja no Chinde‟ (1907), Quelimane

070. „Escola em Maacasseme‟ (1895), Maputo

Mesmo nos anos 40 do séc. XX, em que a produção escolar de encomenda
pública - da responsabilidade dos Serviços Técnicos da Colónia209 - se caracterizava
por uma „produção eclética baseada na repetição pouco crítica de modelos prédefinidos (…) com um desenho próprio das Beaux-Art, inspirado pelas escolas
primárias que se produzem na metrópole desde o tempo de Adães Bermudes‟,210 a
„Termo genérico e abrangente, que pode ser atribuído desde a reinterpretação da arquitectura
paladiana das casas das plantações nos Estados Unidos à casa colonial nos países da América
Latina e, ainda, aos modelos locais na Ásia, de que a miscigenação da arquitectura doméstica em
Goa será um bom exemplo.‟ Ana Magalhães – op cit, p. 141.
206

207 „«Três tipos de casa-grande de engenho surgiram no século XIX: o bangalô, o sobrado
neoclássico e o chalé. O primeiro, assim denominado por nós em virtude da sua semelhança com o
bungalow anglo-indiano, era um edifício de porte médio e térreo e (...) podia ter um porão semienterrado. („.) O telhado, sempre de quatro águas, estendia-se no mesmo plano inclinado para
cobrir também os alpendres que acompanhavam as três fachadas da casa. Em geral, esses
alpendres eram interrompidos por compartimentos fechados nas extremidades do "U" formado pela
planta, reaparecendo na parte posterior, como um alpendre embutido que funcionava enquanto
prolongamento da áreas de serviço. (...) O alpendre é o ambiente mais bem cuidado dessas casas
e sua concepção ter-se-ia inspirado (.„) nos pavimentos superiores dos claustros dos conventos
franciscanos construídos no Nordeste brasileiro. („.) mas convém observar que casas desse tipo já
existiam, em meados do século xvi, no Caribe (...).» «O chalé aparece no meio rural já no fim do
século xix. E um edifício de porte médio e pode ter planta semelhante à do bangalô. (...) Os
alpendres laterais em forma de "U" são sempre cobertos por telhados mais baixos e independentes
do telhado principal.», in Bicca, Briane e Paulo (org.), «Arquitectura na Formação do Brasil», Unesco,
2006, pp. 109-111.‟
208 Ana
209 Cf.

Magalhães – op cit, p. 116.

André Ferreira – op cit, p. 145

210 André
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Ferreira – op cit, p. 145.

galeria protegida por arcadas aparecia já como uma inovação na relação do
edifício escolar com as características climáticas locais.
Mas será apenas em 1944, com o projecto para a ampliação da „Escola Técnica
Sá da Bandeira‟,211 em Maputo, que se iniciará o uso desta tipologia com recurso
aos novos materiais e às potencialidades espaciais por eles permitidas.

071. Escola Primária de Malhangalene (1942)

072. Escola Técnica Sá da Bandeira (1944), Maputo

No entanto, em nenhum outro edifício escolar essas capacidades serão levadas
tão longe, como foram no „Liceu Salazar‟ (1939). Como um revestimento contínuo
que envolve todo a massa edificada, o conjunto formado pelos pilares que
continuamente atravessam as lajes horizontais ao longo de três pisos atribui ao
edifício escolar uma monumentalidade que, devido às generosas dimensões
obtidas pelo vazio formado pelas galerias, é simultaneamente leve. Com uma
linguagem moderna reduzida „à essencialidade dos seus elementos estruturais‟,212
simultaneamente sugere uma afinidade com os alpendres/galerias que quase
omnipresente cercaram os edifícios coloniais.‟213
Também como meio de protecção da radiação solar e da chuva, lado a lado
com objectivos de ventilação transversal, este elemento vai ser usado pelos
arquitectos formados pelo Tropical Architecture in the Dry and Humid Zones nos
seus projectos realizados no Gabinete de Urbanização do Ultramar.

211 Actual „Escola Industrial 1º de Maio‟. Projecto do arquitecto Augusto Rodrigues da Silva, no seio
da Direcção dos Serviços de Obras Públicas de Moçambique.
212 André

Ferreira – op cit, p. 153.

João Vieira Caldas – “Design with Climate in Africa. The World of Galleries, Brise-Soleil and Beta
Windows”, p. 18 (tradução livre).

213
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073. „Liceu Nacional Salazar‟ (1939), Maputo

074. „Liceu Pêro de Anaia‟ (1956), Beira
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No entanto, em nenhum dos projectos apresentados e antes conhecidos a
presença deste elemento vai assumir em pleno e com tanto rigor a sua função de
sombreamento, como no programa Mesquitano.
Enquanto nos projectos provenientes do GUU, as galerias envolviam todas as
fachadas como pórticos, independentemente da orientação solar, nas escolas de
Fernando Mesquita vão-se situar estrita e rigorosamente junto a uma das fachadas,
assumindo a plenitude da sua função nos casos em que se projectam para Norte.

075. „Liceu Gago Coutinho’ (1969), Nampula

Tratando-se de um sistema de sombreamento horizontal – que adquire a Norte a
maior eficácia uma vez que os ângulos de incidência solar são aqui elevados –, vai
impedir que a radiação solar incida sobre as fachadas e os vãos mais expostos,
evitando, desta forma, o sobreaquecimento dos espaços interiores. Projectando-se
geralmente entre 3 a 5 metros para fora dos planos envidraçados, as galerias
asseguram protecção efectiva na parte média do dia e nos meses mais quentes
do ano, cumprindo totalmente os objectivos para que foram projectadas.
Como se pode observar nos esquemas que de seguida se apresentam, os raios
solares apenas atingem os vãos envidraçados nos meses mais próximos do Solstício
de Inverno, ao fim da tarde, àquela „hora em que a luz adoece, cansada de tanto
dia‟.214 Tratando-se dos meses mais frios do ano, coincidentes alguns com o período
de férias, os efeitos nocivos da radiação, nesta altura, podem ser completamente
desprezados. A bem dizer, não apenas nos vãos a incidência da luz é rara na
maioria do tempo, como as coberturas asseguram quase sempre o sombreamento
de toda a fachada. Se considerarmos que os meses de Novembro a Maio são os
mais nocivos, a protecção solar das fachadas é neste período totalmente eficaz
214 Mia

Couto – Vinte e Zinco. Lisboa: Editorial Caminho, 2009, p. 13.

93

nos pavilhões destinados às salas de aula de ensino em classe. No caso de alguns
pavilhões destinados ao ensino experimental, como seja o das salas de desenho na
„Escola Técnica Elementar Joaquim Araújo‟, a mesma situação já não se verifica
porque a natureza de utilização destas salas exige um maior „ângulo de incidência
solar sobre o plano de trabalho‟.215 No entanto, essa situação só se verifica em
Maio, Junho e Julho, estando o sombreamento igualmente assegurado nos meses
mais quentes do ano.

A

LEGENDA DOS ÂNGULOS

B

DE INCIDÊNCIA SOLAR NA
CIDADE

DE

QUELIMANE

(DIA E HORA):

1 - 22 NOV 10H/14H

A

B

21 JAN 10H/14H
20 OUT 10H/14H
23 FEV 10H/14H

2 - 22 DEZ 10H/14H

3 - 20 OUT 17H

076. „Escola Primária de Quelimane’. Eficiência da cobertura no sombreamento das paredes

23 FEV 17H

4 - 24 SET 10H/14H/17H
21 MAR 10H/14H/17H

5 - 28 AGO 10H/14H
16 ABR 10H/14H

6 - 22 NOV 17H
21 JAN 17H

7 - 22 DEZ 17H
24 JUL 10H/14H
21 MAI 10H/14H

077;078. „Escola Primária de Quelimane’ (-). (Fotografia: 13 de Julho, 14h. Note-se que a parte final
do edifício fica desprotegida por ter a galeria mais curta. Só acontece nos meses mais frios
coincidentes com as férias (13 de Julho, 14h)

7 - 22 JUN 10H/14H

8 - 28 AGO 17H
16 ABR 17H

9 - 28 AGO 17H
16 ABR 17H

10 - 24 JUL 17H
21 MAI 17H

079; 080. „Escola Primária Completa de Macatuane‟ (-), Beira (Fotografia: 3 de Maio)
11 - 22 JUN 17H

081; 082. „Escola Primária de Vila Pery‟ (1960)
215 Fernando
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Mesquita – op cit, p. 15.

B – Salas de aula de ensino em classe

A

083. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Eficiência da cobertura no sombreamento das paredes

084; 085. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Pavilhão de ensino experimental. (Fotografia: 21 de
Março)
LEGENDA DOS ÂNGULOS
DE INCIDÊNCIA SOLAR NA

B – Pavilhão das salas de desenho

CIDADE DE MAPUTO
(DIA E HORA):

1 - 22 DEZ 10H/14H

A

22 NOV 10/14H
21 JAN 10h/14h

A – Pavilhão de
trabalhos manuais

2 - 20 OUT 17H
23 FEV 17H

3 - 20 OUT; 10H/14H; 23

B

FEV 10H/14H

1

4 - 24 SET10H/14H/17H
21 MAR 10H/14H/17H

5 - 22 NOV 17H
21 JAN 17H

086. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Eficiência da cobertura no
sombreamento das paredes

6 - 28 AGO 10/14H
16 ABR 10/14H
22 DEZ 17H

7 - 24 JUL 10H/14H
21 MAI 10H/14H
22 JUN 10H/14H

8 - 28 AGO 17H
16 ABR 17H

9 - 24 JUL 17H
21 MAI 17H

087; 088. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Pavilhão das salas de aula de
ensino em classe. (Fotografia: 29 de Maio)

10 - 22 JUN 17H
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O mesmo desempenho já não se verifica quando o arquitecto opta por colocar as
galerias junto às fachadas Sul. Ao observarmos os esquemas representativos do
sombreamento e as fotografias ilustrativas, de imediato observamos o Sol a invadir
na sua plenitude os vãos virados a Norte. Enquanto nos casos anteriores, o
sombreamento da própria fachada estava assegurada, aqui não só a fachada
está completamente desprotegida grande parte do tempo, como os vãos, maiores
neste lado, encontram-se completamente vulneráveis à radiação solar, prevendose facilmente um sobreaquecimento excessivo das salas de aula. Perante esta
situação facilmente nos interrogamos como é que de um modelo tão eficazmente
protegido da exposição solar, passamos para um em que esta não está de todo
assegurada. Como veremos em II.2.3. A implantação: uma ‘solução de
compromisso’ tratam-se de situações em que o arquitecto não terá privilegiado a
protecção da radiação solar.

LEGENDA DOS ÂNGULOS
DE INCIDÊNCIA SOLAR NA

089. „Escola Primária de Nampula‟ (1960). Fraca eficiência da cobertura no sombreamento das
paredes e dos vãos

CIDADE DE NAMPULA
(DIA E HORA):

1 - 22 NOV 10H/14H
21 JAN 10H/14H
20 OUT 10H/14H
23 FEV 10H/14H

2 - 22 DEZ 10H/14H

3 - 23 SET 10H/14H/17H
21 MAR 10H/14H/17H

4 - 20 OUT 17H
23 FEV 17H

090. „Escola Primária de Nampula‟ (1960). (Fotografia: 4 de Maio)

5 - 28 AGO 10H/14H
16 ABR 10H/14H

6 - 22 NOV 17H
21 JAN 17H
22 JUN 10H/14H

7 - 22 DEZ 17H
24 JUL 10H/14H
21 MAI 10H/14H

8 - 28 AGO 17H
16 ABR 17H

9 - 24 JUL 17H
21 MAI 17H

10 - 22 JUN 17H

091. „Escola com 4 salas de aula’ (-), Pemba. (Fotografia: 12 de Maio)
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B – Salas de aula de ensino em classe

B
A

A – Salas de aula de ensino experimental

092. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Eficiência da cobertura no sombreamento das paredes e
dos vãos

093. „Escola Técnica de Nampula’ (1959) (Fotografia: 4 de Maio)

094. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula. (Fotografia: 5 de Maio)
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Nestes casos as galerias de circulação cobertas estão permanentemente em
sombra, uma vez que se localizam junto às fachadas Sul. Beneficiarão, deste modo,
os percursos exteriores sombreados no acesso às salas de aula, mas não
participarão com a sua plenitude na protecção do sobreaquecimento dos
espaços interiores. Na verdade, a Sul, onde os raios incidem horizontalmente, e só
no início da manhã e no final da tarde, os dispositivos de sombreamento horizontais
não trarão qualquer benefício, do mesmo modo que os dispositivos verticais a
Norte, onde os raios incidem verticalmente, não serão eficazes.

095. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula
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Desta dicotomia não sofrem as galerias de circulação principais das escolas
secundárias e os recreios cobertos das escolas primárias. Independentemente da
posição das galerias de acesso secundárias, estas assumem, regra geral, o rigor da
orientação Norte-Sul. Sem relevância para o conforto dos espaços interiores,
assumem-se permanentemente como „caminhos sombreados do Sol‟216 ao longo
de todo o ano e durante todo o horário lectivo. Devido às suas generosas
dimensões, mesmo ao fim do dia, elas guardam grande parte da sombra para uma
utilização confortável.

096. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). (Fotografia: 4 de Maio)

097. ‟Escola Primária de Quelimane‟ (-). Recreio. (Fotografia: 13 de Julho)
98. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula. (Fotografia: 5 de Maio)

Maria Joao Teles Grilo – “Vasco Vieira da Costa – Os Caminhos Sombreados do Sol” in Roberto
Prado; Paz Martí (dir.) – La Modernidad Ignorada: Arquitectura Moderna de Luanda, p. 195-207.

216
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OS BRISE-SOLEIL

Se como defendia Le Corbusier a história da janela é também a história da
arquitectura, quando „de repente e inesperadamente, o construtor realiza esse
sonho, supostamente inacessível, de iluminar os locais em 100%‟,217 estamos
certamente perante uma das maiores conquistas da arquitectura moderna: „le pan
de verre‟. Estava adquirida a satisfação da imperiosa necessidade de Sol. Mas se
nos países nórdicos ele seria o melhor – e por vezes o mais raro – amigo do Homem,
nos trópicos, como já vimos, a situação funcionava de outra maneira…
Quando em 1936, Le Corbusier se desloca ao Rio de Janeiro para iniciar o projecto
para o Palácio do Ministério da Educação e da Saúde Pública, de imediato
constata que privar os moradores da paisagem única daquela cidade não era a
melhor opção. Um dos seus colegas218 ter-lhe-á respondido: „«Vous ne pouvez pas
orienter votre façade ainsi, à Rio de Janeiro!» - «Et pourquoi?» - «A cause du soleil!»
Et de m'expliquer ses terribles ardeurs. Je riposte: «Ne vous en faites pas, nous
installerons devant le pan de verre un brise-soleil.»‟ 219 Depois de tentativas anteriores
na Argélia e em Barcelona, havia nascido o quebra-sol.220

99; 100. Palácio do Ministério da Educação e da Saúde Pública (1936), Rio de Janeiro

101. Como funciona o sistema de quebra-luzes do Ministério da Educação. Imagem retirada de
Philip Goodwin – Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942, p. 85.
217 Le

Corbusier – “Problèmes de l‟Ensoleillement le Brise-Soleil”, op cit, p. 103 (tradução livre).

218 Cf. Idem, o projecto foi realizado por uma equipa constituída por Lúcio Costa, Carlos Leão, Óscar
Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge Machado Moreira. Le Corbusier era
consultor do projecto.
219 Idem,
220

p. 105.

Tradução literal, sem muito uso.

100

Afirmando ser o edifício mais bonito do hemisfério Ocidental, Philip Godwin, o autor
de Brazil Builds, afirma que a grande contribuição para a nova arquitectura que se
estava a desenvolver no Brasil estava precisamente nas inovações destinadas a
evitar o calor e os reflexos luminosos em superfícies de vidro, por meio de quebraluzes externos.221 Localizados na fachada Norte eram, neste caso, móveis e
horizontais, podendo variar a sua posição em função do ângulo de incidência do
Sol. Funcionando neste caso de uma forma muito semelhante às galerias cobertas
anteriormente analisadas – quando localizadas nas fachadas Norte – os quebraluzes foram largamente utilizados, tanto fixos como móveis, verticais ou horizontais.

102; 103.‟Sede da Associação Brasileira de Imprensa‟ (1943), Rio de Janeiro, Irmãos Roberto

104. Desenho pormenorizado dos quebra-luzes da Associação Brasileira de Imprensa. Imagem
retirada de Philip Goodwin – op cit, p. 87.

Estava assegurado o êxito da incorporação „de um dos mais antigos elementos da
arquitectura de todas as tradições‟222 no léxico da arquitectura moderna. Este
permitiriam-no „demeurer ami du soleil, même à certains pays comme le Brésil et
sous le soleil tropical, des solutions qui sont les premières à laisser s'épanouir en toute
liberté la vie moderne dans un pays où des conditions climatiques impératives

Philip Goodwin – Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942. New York: The Museum of
Modern Art, 1946, p. 84.

221

222

Le Corbusier – “Problèmes de l‟Ensoleillement le Brise-Soleil”, p. 106 (tradução livre).
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avaient institué des traditions qui semblaient devoir s'imposer à jamais; d'ailleurs, le
mot employé ici - le brise-soleil - stipule qu'on s'est rendu maître d'un élément‟.223
No programa escolar de Fernando Mesquita, estes elementos vão ser usados de um
modo rigoroso e controlado, quando correctamente localizados nas fachadas Sul.
Na posição vertical, como os raios solares a Sul o exigem, serão sempre exteriores,
permitindo interceptar a radiação antes que esta atinja o plano de fachada,
cumprindo da melhor forma o objectivo de protecção. Igualmente sempre fixos,
„são provavelmente os mais elementares, pois derivam directamente dos próprios
elementos construtivos, e por isso não apresentam também grandes problemas do
ponto de vista da sua manutenção‟.224
Através do estudo das cartas solares das diferentes cidades, podemos constatar
que raramente o Sol atinge as fachadas orientadas a Sul. No entanto, o momento
em que esse acontecimento ocorre coincide com os meses mais quentes do ano,
pelo que a eficiência destes dispositivos é de tamanha importância. Através dos
esquemas que de seguida se apresentam, se a orientação da escola estiver
coincidente com o eixo Norte-Sul, poderemos constatar que mesmo no pior dia
possível do ano – 22 de Dezembro, Solstício de Verão – os raios solares não
conseguem atingir a fachada. Neste caso, estes dispositivos de sombreamento
assumem em pleno o desempenho da sua função.
Nas escolas primárias os brise-soleil são coincidentes com os próprios pilares da
estrutura, que através de um ressalto da fachada, são manipulados de maneira a
que

os

grandes

envidraçados

estejam

devidamente

protegidos.

Como

contrafortes, a sua largura aumenta à medida que se aproximam da base,
variando entres os 80 e os 100 cm.
Nas escolas de ensino secundário os brise-soleil adquirem a sua máxima expressão
nos corpos destinados às salas de aula de ensino em classe. Obedecendo à
mesma métrica da das escolas primárias, oferecem geralmente 1 metro de largura
ao plano de fachada e encontram-se sempre intercalados entre os pilares da
estrutura, dois painéis entre cada dois pilares. A mesma situação é verificada nos
pavilhões de apenas um piso destinados à função administrativa.

223

Idem, p. 103.

224 Margarida

102

Quintã – op cit, p. 46.

105; 106 „Escola Primária de Quelimane‟ (-); „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961).
Eficiência dos brise-soleil no sombreamento das paredes

107. „Escola Primária Completa de Macatuane‟ (-), Beira

108. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960)
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Nos blocos destinados ao ensino experimental, os quebra-luzes verticais são
dispensados, „onde se admitiu não serem graves os inconvenientes dado que são
de curta duração, coincidem com horas de menores temperaturas e a natureza
das actividades que aí se praticam não sofrerem sensivelmente com o facto‟.225
Esta afirmação parece ir no sentido oposto do princípio de flexibilidade na futura
utilização que estava inerente a estes projectos, mas o que é facto é que é muito
curto o período do ano – e nesse, a altura do dia – em que o Sol incide nas
fachadas orientadas a Sul. Exigindo as actividades que decorrem nestes espaços
um maior nível de luminosidade, o sobreaquecimento inerente a essa situação é
compensado pelo alto pé direito e pela ventilação cruzada que geralmente os
caracteriza.226

109. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Pavilhão administrativo

Mais uma vez, quando estes elementos se encontram nas fachadas orientadas a
Norte, o desempenho que conseguem assumir é muito frágil quando comparado
com o atingido nas fachadas opostas. Como já foi referido, de pouco ou nada
servem os dispositivos de sombreamento verticais em fachadas orientadas a Norte.
É certo que olhando para as cartas solares, os raios que incidem horizontalmente
nas fachadas Norte não são coincidentes com os meses mais quentes do ano, ao
contrário do que acontece a Sul. Mas como observado anteriormente e reforçado
nas fotografias que de seguida se apresentam, a falta de protecção solar nestas
fachadas é em grande parte responsabilidade da ausência de um dispositivo de
sombreamento horizontal eficiente, sendo que os verticais aqui pouco ou nada
conseguem, desempenhando a sua função apenas ao fim do dia, quando o
período lectivo já terá terminado.

225 Fernando
226 Sobre

Mesquita – op cit, p. 9.

este assunto ver capítulo II.2.2. O ar em movimento: condições de arejamento, ventilação e
protecção das chuvas.
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110; 111. „Escola Primária de Nampula‟ (1960). „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Eficiência dos
brise-soleil no sombreamento das paredes

112. „Escola com 4 salas de aula’ (-), Pemba

113. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula

105

Um outro sistema de brise-soleil é usado nas escolas de ensino secundário.
Igualmente fixos, mas desta vez horizontais, acompanham todos os núcleos de
acesso vertical, nos pavilhões destinados às salas de aula com mais de um piso.
Permitindo um acesso fresco e totalmente sombreado dos alunos às salas de aula,
este dispositivo assume a 100% o seu desempenho: nem no solstício de Verão, na
cidade com maior latitude (Maputo), ao fim do dia, os raios solares entram neste
espaço.

114. „Liceu de Quelimane‟ (1969). (21 de Março)
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„No contexto tropical há luz em abundância e uma necessidade imensa de

A ILUMINAÇÃO

sombra, pelo que a arquitectura acentua os contrastes luminosos e impressiona os

INTERIOR

sentidos, concebendo os espaços em continuidade com o exterior. Os dispositivos
de sombreamento originam sombras expressivas, e a luz, majestosa, é finalmente
elogiada na sua grandeza. Aqui, a arquitectura converte-se definitivamente na
faculdade de manipular a luz e a sombra, através do espaço‟.227
Se esta situação se verifica em grande parte dos edifícios modernos construídos na
África

Lusófona,

repletos

de

rendilhados

e

expressivos

dispositivos

de

sombreamento que animam as fachadas e enchem as envolventes e os interiores
dos espaços de um espectáculo de luz e sombra, o mesmo fenómeno não se
verifica nestas escolas. Em primeiro lugar, por isso mesmo: tratam-se de escolas.
Acarretando exigências muito específicas que visam o cumprir da função
pedagógica, a luz deveria „ser abundante, mas não excessiva, uniformemente
distribuída e por conseguinte difusa, de modo a evitar projecção de sombras‟.228 E é
aqui, a meu ver, que reside uma das maiores conquistas conseguidas por este
programa, quando apresenta a orientação solar mais eficiente.
É que a grande dificuldade da concepção dos dispositivos de sombreamento
anteriormente referidos não residia apenas no seu propósito primordial de proteger
os espaços do sobreaquecimento provocado pela radiação solar. O maior desafio
seria conciliar o cumprimento desse objectivo com a conquista simultânea da luz
natural adequada aos propósitos funcionais dos espaços, para além de não
comprometer a visibilidade para o exterior.
E aqui se coloca, mais uma vez, a necessidade de distinguir as duas orientações
solares opostas.
No caso em que as galerias de circulação cobertas se encontram viradas a Norte,
não só se confirma o desempenho a nível climático dos vários sistemas de
sombreamento, como rapidamente chegamos à conclusão que são todos eles,
em simultâneo, que juntos concorrem para o alcance da luminosidade pretendida:
„uma iluminação uniforme, difusa e de intensidade adequada ao nível do plano de
trabalho‟.229

227 Margarida

Quintã – op cit, p. 49

228 Artur

Gonçalves (trad.) – “op cit, p. 508.

229 Rute

Bota – op cit, p. 9.
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115. „Liceu de Quelimane‟ (1969)

Numa primeira aproximação, esta luz é conseguida por se assumir bilateral.
Particularmente importante também para a ventilação transversal – e com claros
benefícios a nível funcional – a concepção dos espaços inteiramente abertos,
enquadrados entre fachadas opostas, vai ser um dos princípios fundamentais para
se alcançar a luminosidade pretendida.
Nesses casos, a maior quantidade de luz virá sempre da esquerda, rasgando os
grandes envidraçados virados a Sul – devidamente protegidos pelos brise-soleil –
onde a luz é mais ténue. Tanto nas escolas primárias, como nas secundárias, a
altura destes vãos adquire nas salas de aula de ensino em classe três quartos do
seu pé direito. Nas salas de aula de ensino experimental, atingem metade da altura
total da sala, que adquire nesse lado cerca de 5 metros.
Da direita virá a luz de radiação mais intensa vinda de Norte. Ainda que
devidamente protegida pelas galerias cobertas, a luz invadirá o espaço através
dos vãos relativamente baixos que se encontram sempre junto ao tecto. Este, com
um alto poder de reflexão permitido pela cor branca que geralmente apresenta,
em conjunto com a cor igualmente clara das paredes, irá distribuir a luz por toda a
sala. Nas salas de ensino experimental, devido às exigências de maior nível de
luminosidade que já foram referidas, estes vãos assumem maiores proporções e
encontram-se mais centrados nas fachadas.
108

116. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961)

117. Corte das salas de aula: da esquerda para a direita escolas primárias com 8 salas de aula, sala
de aula de ensino em classe e sala de aula de ensino experimental de uma escola secundária

Através da relação conjugada de todos estes factores, estava adquirido um „alto
nível de iluminação no nível do plano de trabalho (…) homogeneidade (…) e
ausência absoluta de sombras projectadas, contrastes e brilhos mínimos‟.230
Apesar de não ter presenciado ao vivo esta luz, a atmosfera emanada pelas
fotografias é aliciante o suficiente para não duvidar de que é, de certo, um dos
resultados mais bem conseguidos desta arquitectura. A estrutura pode estar a
chegar ao fim do seu ciclo de vida, os acabamentos proclamarem melhoria, o
espaço talvez não seja mais suficiente para as necessidades actuais… mas a luz
sobrevive imperiosa, constituindo de certo ainda hoje material pedagógico
determinante na aprendizagem de qualquer criança.

230 Fernando

Mesquita – op cit, p. 12.
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Quando o arquitecto opta por virar a escola ao contrário, já nada desta situação
se verifica. A luz invadirá os espaços directamente sobre as superfícies, com um
brilho demasiado intenso e com uma total heterogeneidade, uma vez que ao ser
directa atingirá de forma distinta as várias carteiras ao longo da sala, sofrendo
sempre maior encadeamento os alunos que se encontrarem mais próximos das
janelas viradas a Norte. As sombras projectadas serão igualmente muito maiores
acentuando os contrastes e o desconforto visual, factor que se revestirá de
importância primordial na concentração do aluno.

118. Corte das salas de aula: da esquerda para a direita escolas primárias com 8 salas de aula, sala
de aula de ensino em classe e sala de aula de ensino experimental de uma escola secundária

Liceu de Nampula

119. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula. Repare-se no contraste luminoso sobre as carteiras,
entre a parte da sala mais próxima dos vãos e a mais afastada.
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No processo da iluminação há ainda a referir o papel fundamental que assumem
as janelas beta, „designação comercial‟231 para designar um tipo de caixilharia232
que foi „amplamente usado nesta região e época‟.233 Parecia ser apenas o toque
final que faltava para alcançar a perfeição da luz desejada. Sem em nada
comprometer os dispositivos anteriores, é antes um complemento que recebe deles
as vantagens e acrescenta ao espaço interior a característica da flexibilidade.
Constituída por réguas de vidro horizontais com cerca de 10 cm de altura,
montadas numa „fina e quase invisível estrutura de ferro,234 trata-se desta vez de um
dispositivo de sombreamento interior. Funcionando como um sistema de persianas
orientáveis, „permite o controle de quantidade e orientação da luz tanto directa
como difusa‟,235 possibilitando a entrada selectiva da luz natural, sem prejuízo do
conforto térmico nem da necessária e saudável visibilidade para o exterior.
Terá também, a par com esta função, um papel determinante no controle da
ventilação natural.236

120. „Liceu de Quelimane‟ (1969). Janelas beta de uma sala de aula

João Vieira Caldas – “Design with Climate in Africa. The World of Galleries, Brise-Soleil and Beta
Windows”, p. 19 (tradução livre).

231

232

Também conhecido na altura por Estor tipo Kirsh.

233

Margarida Quintã – op cit, p. 56.

João Vieira Caldas – “Design with Climate in Africa. The World of Galleries, Brise-Soleil and Beta
Windows”, p. 19 (tradução livre).

234

235

Fernando Mesquita – op cit.

236 Sobre este assunto ver capítulo II.2.2. O ar em movimento: condições de arejamento, ventilação
e protecção das chuvas.
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AS JANELAS BETA

A VEGETAÇÃO

„Na cidade
alinhadas à margem as acácias
ao vento urbanizado agitam
o sentido carmesim das suas flores
E um
menino com mais outros
meninos todos juntos
um dia
fecundam a síntese da rua
cidade
meninos e flores‟ 237

121. „Escola primária de Macatuane‟ (-), Beira

Do sol, da verdura e do espaço „entre os três primeiros materiais do urbanismo‟238
não poderia ter ficado de fora o segundo na concepção do programa de
Fernando Mesquita. Devendo ser colocadas „naquelas condições únicas que
permitem uma formação séria, capaz de lhes assegurar, ao lado da instrução, um
pleno desenvolvimento não só físico como moral‟,239 as escolas mesquitanas
permitiam, dentro do possível, uma relação saudável entre a criança e a Natureza.

237 Poema

“Síntese” de José Craveirinha (http://kanimambo-carlos.blogspot.pt/).

Le Corbusier – La Charte d‟Athènes, travaux du 4ème CIAM. Paris: Plon, 1943. Arquitectura, 2ª
série, nº 22, 1948, p. 23.

238

239

Idem, p. 39.
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Caso contrário, a criança pagaria „caro, pela doença e a decadência, uma
ruptura que debilita o corpo e arruína a sensibilidade‟.240 Como diria Francisco
Castro Rodrigues,241 „se o professor é bom, superiormente preparado, ele cativa e
prende o aluno; se é mau, o aluno aprenderá mais com a observação da Natureza
do que submetido a grande esforço físico e psíquico‟.242
Fernando Mesquita, enquanto moderno urbanista, perceberia de tudo isto. Mas
para além destes propósitos, a vegetação constituiu mais um dos materiais com
que aqui se desenhou com o clima. A verdade é que, no que toca à amenização
das altas temperaturas, „proteger um edifício dos efeitos do sol com a sombra de
uma árvore é sempre mais eficiente do que qualquer protecção justaposta à
fachada‟.243

122. „Escola com 4 salas de aula’ (-), Pemba

Assim, serão recorrentes, ao longo de vários projectos, nomes como: acácia
vermelha, acácia amarela, urucu, caneleira, imbomdeiro, croton, feto, sanseviera,
jacarandá, tabebuia, coqueiro, acalypha, euphorbea splenders, ficu, palmeira,
araucária, chorão, gorgulho da índia, orelha de elefante, tulipeira, casuarina,

240

Ibidem, p. 23.

Francisco Castro Rodrigues, nascido em 1920 e ainda vivo, foi um dos arquitectos modernos a
exercer a profissão em territórios africanos. Formado pela ESBAL em 1950, dedicou a sua vida
profissional essencialmente à cidade do Lobito, em Angola, entre 1954 e 1987.

241

242 Francisco Castro Rodrigues; Eduarda Dionísio – Um Cesto de Cerejas: Conversas, Memórias, uma
Vida. Lisboa: Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, 2009, p. 398-403.
243 Margarida

Quintã – op cit, p. 23.
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cequeira – „espécies escolhidas na presunção de se adaptarem ao meio local e
serem sóbrias de exigências, terem folhagem densa e permanente, floração muito
atraente, porte elevado e desenvolvimento rápido‟.244 Para além de todas essas,
estava estipulado em projectos vários que seriam conservadas todas as árvores
que não interferissem na construção.
A

principal

importância

da

vegetação

reside

na

sua

capacidade

de

arrefecimento, através do controlo da radiação solar, e da humidificação do ar,
através da evapotranspiração.245

123. Efeito da vegetação no arrefecimento do ar

No que diz respeito à radiação, a vegetação é um dos melhores mecanismos para
a sua redução devido à baixa transmitância que apresenta: da radiação que
entra numa folha 50% é absorvida, 30% reflectida e 20% transmitida.246 No entanto,
lida no conjunto e em função da densidade da sua folhagem, uma árvore de
copa fina e leve pode interceptar 60 a 80% da radiação solar, enquanto uma
árvore de copa densa consegue mesmo interceptar até 99%. 247
A evapotranspiração248 é um processo bioquímico natural das plantas que
provocando um aumento da humidade do ar na sua envolvente, influencia o seu
arrefecimento. Acredita-se que uma árvore de grande porte pode arrefecer o
mesmo que cinco aparelhos de ar condicionado a funcionarem um dia inteiro. 249

244

Fernando Mesquita – op cit.

245 Cf.

Victor Olgyay – op cit, p. 51.

246 Cf. Gustavo Cantuária - “Vegetação e Conforto Microclimático com Referência a Países
Africanos” in Manuel Correia Guedes (coord.) – Arquitectura sustentável em Moçambique - Manual
de Boas Práticas. Lisboa: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 2011, p. 157.
247 Cf.

Idem.

Evapotranspiração é o processo através do qual a água do solo é absorvida pelas raízes das
plantas e libertada em forma de humidade por transpiração das suas folhas.
248

249 Cf.
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Ibidem.

Ambos os processos são determinantes também no arrefecimento do solo,
diminuindo a transmissão calorífica às estruturas edificadas. Neste processo será
determinante a habitual plantação de relvados, uma vez que é frequente, em dias
quentes, os solos relvados apresentarem 10 a 14 graus inferiores àqueles que não
têm relva.250 Estes encontram-se sempre plantados junto às fachadas que
apresentam os maiores vãos, independentemente de estarem orientadas a Norte
ou a Sul, provocando uma diminuição nos efeitos de reverberação luminosa e uma
melhoria da iluminação natural no interior das salas de aula.

124. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula

Para a eficiência destes fenómenos, a vegetação deverá estar próxima o suficiente
das edificações, de modo a que a radiação seja por ela interceptada antes de as
atingir.

125. Ar aquecido pela radiação solar

250 Cf.

126. Ar refrigerado pela vegetação

Victor Olgyay – op cit, p. 51.
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É nos projectos das escolas primárias que se observam maiores conquistas no uso
adequado da vegetação. A sua reduzida estatura permite muitas vezes uma total
envolvência e sombreamento por parte de árvores de grande porte, situação
muito difícil de se conseguir nos pavilhões de ensino em classe das escolas
secundárias de dois e três pisos.
Nas escolas secundárias é de referir a Escola Técnica Elementar Joaquim Araújo,
exuberantemente envolvida de variadíssimas espécies: assume-se como o melhor
exemplo do contributo da vegetação na retenção da poluição, da poeira, do
ruído e da visibilidade para o exterior, transformando estes recintos em pequenos
micro-climas autónomos a nível físico e ambiental.
„Pretendeu-se assim criar primeiros planos de aproximação, atraentes e amenos
para o que se conta mais com a pujança da vegetação e largueza dos vazios que
com a austeridade das construções‟.251

127. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961)

251 Fernando

116

Mesquita – op cit, p. 55.

128. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961)
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„«Senhor arquitecto, estou aflito porque a funcionária aqui da secretaria queixa-se
de que há aqui umas correntes de ar, os papéis voam lá para fora. O que é que se
pode fazer?» É muito simples. Fui ao quintal, trouxe umas pedras… Põe-se uma aqui,
outra ali…‟ 252

252 Francisco

Castro Rodrigues; Eduarda Dionísio – op cit, p. 399.

Figura 129. Capa – "O Vento", Três Lagoas, Moçambique, 1993, André Miranda.
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II.2.2. O AR EM MOVIMENTO
Condições de arejamento, ventilação e
protecção das chuvas
De um modo geral, o conforto interior de um edifício pode ser regulado por quatro
factores:253
- Temperatura do ar interior
- Grau de humidade do ar interior
- Velocidade do ar interior
- Temperatura irradiante média das paredes e tectos

130. Factores que interferem no conforto humano no interior de um edifício

Contudo, é unanimemente aceite que o principal elemento perturbador do
conforto humano é, nestes climas, o elevado teor de humidade do ar. Conhecido
por uns como „o clima propício ao cogumelo‟,254 é a humidade excessiva que,
limitando as trocas de calor entre o corpo humano e o ar por evaporação –
através da respiração e da transpiração255 – constitui a principal causa do
desconforto. Este processo de evaporação é de tal maneira importante para o
conforto humano que faz com que o ar quente e seco, apesar de todos os males
conhecidos associados às altas temperaturas, lhe seja mais confortável do que o ar
quente e húmido.256 Sendo essa sensação fruto da relação entre o nível de
humidade e a temperatura absoluta do ar, justifica-se aqui a introdução do

253

Cf. Jessica Bonito – op cit, p. 87.

Cf. Francisco Castro Rodrigues, em entrevista pessoal. Castro Rodrigues usa a palavra cogumelo
como analogia ao líquen, um tipo de eczema frequente nos habitantes destes climas, provocado
pela conjugação das altas temperaturas com o elevado teor de humidade do ar.
254

255 Cf. Ruy Gomes – O Problema do Conforto Térmico em Climas Tropicais e Subtropicais. Lisboa:
LNEC, 1967, p. 44.
256 Cf.

Maxwell Fry; Jane Drew – op cit, p. 29.
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conceito de „temperatura relativa‟,257 aquela que é efectivamente sentida pelo ser
humano. Uma vez que não há maneira de reduzir as condições naturais do ar no
exterior, o principal desafio vai ser diminuir a temperatura relativa no interior dos
espaços, através da redução da humidade. Essa será, fundamentalmente,
conseguida através de dois processos, recorrentemente confundidos: arejamento e
ventilação.258
O arejamento é o movimento do ar no interior dos compartimentos, que pode
ocorrer sem que haja necessariamente ventilação. Agitando o ar, fomenta as
trocas por conveção,259 mas não será determinante nas condições de conforto que
promove.
A ventilação consiste no atravessamento natural ou forçado do ar entre o exterior e
o interior dos compartimentos. Sendo o principal responsável pela permanente
renovação do ar interior, será este um dos processos mais determinantes na
criação arquitectónica em climas tropicais. A ventilação facilitará a secagem da
pele, permitindo as trocas de calor entre o corpo e o ambiente, por evaporação260,
provocando o arrefecimento do corpo humano. Para além disso, permitirá a
redução do calor da construção, proporcionando temperaturas mais confortáveis
e a substituição do ar viciado, controlando odores, humidade, níveis de CO2 e
concentração de poluentes.261 A ventilação natural resulta essencialmente da
movimentação do ar originada por diferenças de pressão,262 envolvendo situações
diversificadas como se verá ao longo do capítulo.

A ORIENTAÇÃO

Para que a ventilação tenha um papel relevante, será necessário que as correntes

DAS CONSTRUÇÕES

de ar atravessem todo o espaço interior de um modo eficiente e o mais contínuo

AOS VENTOS

possível, arrefecendo as superfícies e os utilizadores dos espaços. Como tal, para

DOMINANTES

que se consiga incrementar o melhor uso dos efeitos da ventilação, o primeiro
princípio a considerar será permitir sobre as construções „a fácil incidência dos
ventos mais frequentes durante a estação quente (…) segundo o ângulo que

257

José Pacheco – op cit, p. 13.

Cf. Firmino Trabulo – “Arquitectura e Clima”. Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique,
nº 14, vol. 34, 1964, p. 119. Teses apresentadas em congresso. Conferência proferida no dia 25 de
Agosto de 1964, dentro do ciclo de conferências “Clima – Conforto Humano – Habitação”
promovido pelo Grupo de Trabalho de Meteorologia e Construções, com o patrocínio da
Sociedade de Estudos de Moçambique.
258

259 Cf.

Ruy Gomes – op cit, p. 44.

260 Cf.

Margarida Quintã – op cit, p. 51.

261 Cf.

Manuel Correia Guedes (coord.) – op cit, p. 57.

262 Victor
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Olgyay – op cit, p. 200.

permite colher daqueles o maior beneficio‟.263 Assim, a implantação vai assumir
aqui, mais uma vez, um papel determinante: „relativamente aos ventos, as
edificações deverão ser orientadas perpendicularmente à direcção em que eles
sopram, de maneira que o plano da fachada de maior desenvolvimento seja
normal àquela direcção‟.264

131. Orientação ideal em relação aos ventos segundo o arquitecto Vasco Vieira da Costa

Outros autores defendem ainda que as condições de ventilação podem ser
melhoradas se o vento incidir sobre as superfícies dos edifícios com um ângulo de
45º.265
Foi no entendimento destes princípios aplicados ao programa de Fernando
Mesquita que surgiu a principal dificuldade – e posteriormente surpresa – com que
me debati na elaboração deste trabalho. Em primeiro lugar, a imensa variedade
de informação relativa à direcção dos ventos predominantes, ao longo do ano,
nas diversas cidades, é notória. Foi recorrente deparar-me com informações
contraditórias. Consideremos a cidade de Maputo a título de exemplo. Em
publicações do Serviço Metereológico de Moçambique, com dados relativos ao
período corresponde a 1931-1960, os dados resultantes são os que considerei nos
esquemas que apresento no capítulo I.1.6. Os Ventos: na estação fria os ventos
vêm de NNO, na estação quente de NE e ao longo do ano a direcção
predominante vem de ENE; em suma, os ventos têm origem, primordialmente, do
quadrante Norte. Na memória descritiva da „Escola Técnica Elementar Joaquim
Araújo‟, Fernando Mesquita escreve que na estação quente, o vento vem de Sul e
por vezes de Este. Ainda que não totalmente, esta ideia aproxima-se de uma
publicação da Sociedade de Estudos da Colónia de Moçambique (1947) – O
Problema da Orientação dos Edifícios na Zona de Lourenço Marques – que diz que
263 Fernando

Mesquita – op cit.

Vasco Vieira da Costa – “Breves Considerações Sobre Urbanismo Tropical em Zonas rurais” in
Margarida Quintã – op cit, anexos.

264

265 Cf. N. V. Baker – Passive and Low Energy Building Design, for Tropical Island Climates. London:
Commonwealth Science Council, 1987, p. 109.
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o vento predominante na estação quente é o SSE, „soprando no entanto com
bastante frequência, mas irregularmente, o S‟.266 No entanto, tanto o Serviço
Metereológico de Moçambique, como o Laboratório Nacional de Engenharia do
MOP,267 como estudos desenvolvidos recentemente268, indicam, ainda que com
algumas diferenças entre si, o quadrante Norte, com direcções muito próximas de
Este, a direcção predominante de onde chegam os ventos ao longo do ano.
Porém,

para

além

destas

análises

generalistas,

torna-se

necessário

não

desprezarmos outras questões particulares que são necessárias compreender,
nomeadamente, de onde vêm os ventos na estação quente, que corresponde ao
período temporal em que a ventilação é mais necessária, coincidente com a
totalidade do período lectivo,269 e mais do que isso, de onde vêm os ventos frescos,
uma vez que a introdução de ar quente nos espaços deverá ser sempre, a todo o
custo, evitada. Neste processo será, por exemplo, determinante em Maputo o
regime de brisas marítimas perpendiculares à costa: a brisa mar-terra, de dia, e a
brisa terra-mar, de noite.270 Estes ventos271 irão ser, na verdade, os que mais
contribuem para a amenização do clima na estação quente das cidades
costeiras, podendo-se ter dado o caso do arquitecto conhecer este processo e lhe
ter dado primazia, com grande sabedoria.
Tratando-se Maputo da única cidade em que me foi possível obter um testemunho
do arquitecto acerca da sua convicção de onde vinham os ventos frescos na
estação quente, terá sido essencialmente a partir do projecto da „Escola Técnica
Elementar Joaquim Araújo‟, e das outras escolas desenvolvidas nessa cidade, que
me foi possível elaborar comparações com todos os projectos e tirar conclusões.
Assim, considerando que o arquitecto terá tido na sua posse a mesma análise da
direcção dos ventos que eu obtive do Instituto de Meteorologia de Moçambique,

266 Morais Branquinho – “Problema da Orientação dos Edifícios na Zona de Lourenço Marques”.
Congresso (I) da Sociedade de Estudos da Colónia de Moçambique, nº 15, vol. 3, 1947.
267 Ruy

Gomes – op cit.

268 Manuel

Correia Guedes (coord.) – op cit.

269

As férias grandes eram no Inverno.

270

Cf. Rafael Serra – Arquitectura y Climas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1999, p. 45.

„A água, tendo um calor específico mais elevado do que a terra, é normalmente mais quente no
Inverno e fria no Verão, e geralmente mais fria durante o dia e mais quente à noite, do que o
terreno. Assim, a proximidade da água modera as variações extremas de temperatura. No Inverno
aumenta os mínimos, no Verão diminui os picos de calor. (...) Nas variações de temperatura diurnas,
quando a terra é mais quente do que a água, o ar fresco move-se sobre a terra à superfície,
substituindo a corrente ascendente de ar quente. Durante o dia, essa brisa pode ter um efeito de
arrefecimento de 10 °. À noite, a direção é invertida.‟ Tradução livre de Victor Olgyay – op cit, p.
100.
271
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do período em estudo, pude constatar que todas as escolas construídas272
obedecem

rigorosamente

ao

mesmo

princípio:

as

fachadas

de

maior

desenvolvimento onde se abrem os maiores vãos estão criteriosamente orientadas
perpendicularmente ou a 45º à direcção dos ventos predominantes da estação
quente, situação que optimiza os benefícios da ventilação, como já foi referido.
Como se verá em II.2.3. A implantação: uma ‘solução de compromisso’, será aqui
que reside a justificação do arquitecto ter virado os vãos de maiores dimensões a
Norte, quando os ventos vêm dessa direcção, expondo-os demasiado ao Sol como
se viu no capítulo anterior. Sendo uma situação passível de ser criticada
negativamente em relação aos efeitos da radiação solar, não deixa de ser
interessante notar que Fernando Mesquita terá ido mais longe no entendimento
dos fenómenos eólicos, não se reduzindo a mapas demasiado redutores (como o
que de seguida se apresenta) ou afirmações generalistas que assumem que „em
zonas tropicais húmidas, (…) os ventos dominantes sopram do quadrante Sul‟,273
para além de – caso a investigação que desenvolvi se revele correcta – dominar o
conhecimento de fenómenos locais como terá acontecido em Maputo.

132. Zonas e subzonas climáticas de Moçambique (ventos predominantes). Imagem retirada de
José Boléo – op cit, p. 121.
À excepção de uma escola primária de 8 salas de aula na Beira, cujo projecto não se encontra
assinado pelo Fernando Mesquita.
272

273 José

Pacheco – op cit, p. 16.
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O

Se já o compromisso entre a direcção dos ventos favoráveis e a movimentação

COMPORTAMENTO

solar é, por vezes, difícil de se implementar num edifício isolado, a questão torna-se

DO AR

mais complexa quando se trata de grupos de edifícios. As relações físicas entre eles

NO EXTERIOR

assumem um papel determinante no comportamento do ar, uma vez que é a sua
geometria que determina os padrões comportamentais. Na fachada mais exposta
o ar acumula-se e origina uma área de pressão, desviando-se superior e
lateralmente. Nas fachadas opostas origina-se uma zona de depressão, intitulada
„sombra de vento‟.274 É esta diferença de pressões que provoca, através das
devidas aberturas nas fachadas, o movimento benéfico do ar no interior dos
edifícios, ao deslocar-se das altas para as baixas pressões. No entanto, a nível
urbano, essa zona de depressão tem uma influência negativa nos edifícios que se
situam imediatamente a seguir, se não mantiverem entre si a distância correcta: na
sombra de vento o ar está em repouso a uma distância de duas vezes a altura da
construção, só retomando a sua velocidade inicial a uma distância de sete vezes a
sua altura.

133. Efeito da sombra de vento em edifícios paralelos
134. Efeito de barreira contra o vento que os edifícios fazem uns sobre os outros

135. Sombra de vento: ar em repouso a uma distância de duas vezes a altura da construção
136. Afastamento mínimo entre edifícios necessário para que o vento retome a sua velocidade
inicial: sete vezes a altura da construção

No caso das escolas primárias, isoladas e constituídas por corpos em posições
distintas, o ar movimenta-se livremente, chegando ao interior das salas sem

274 Victor
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Olgyay – op cit, p. 200.

encontrar até lá qualquer obstáculo. Se os corpos edificados estiverem
correctamente orientados à direcção favorável dos ventos, a situação é perfeita.

137. „Escola Primária de Vila Pery‟ (1960). Implantação
138. Ventos dominantes em Chimoio
139. Ventilação transversal assegurada nas salas de aula

No entanto, no caso das escolas secundárias que constituem um agrupamento de
edifícios, os afastamentos entre eles não cumprem as distâncias necessárias para
que todos os corpos recebam em pleno as vantagens de uma ventilação
adequada. Uma situação com um maior afastamento entre corpos seria
insustentável na medida em que comportaria um exagero de consumo de espaço
e recursos a todos os níveis, comprometendo igualmente a eficiência das relações
funcionais e programáticas das escolas. Assim, referenciando Maxwell Fry e Jane
Drew275, a solução adoptada por Fernando Mesquita acarreta o risco do bloqueio
do vento na maior parte dos edifícios. Olhando apenas para a planta, diríamos que
apenas os primeiros edifícios expostos aos ventos beneficiariam dos seus efeitos.

140. „Solução monótona que envolve risco de bloqueio do vento‟
141. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Planta

275 Maxwell

Fry; Jane Drew – op cit, p. 41.
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No entanto, olhando no caso da „Escola Técnica de Nampula‟, o conjunto
formado pelos pavilhões destinados ao ensino experimental é resolvido de uma
outra maneira. A configuração da sua volumetria, com os telhados inclinados,
encarregar-se-à de encaminhar o ar na direcção conveniente de maneira a que
todos os pavilhões possam beneficiar da ventilação natural.

142. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Ventilação assegurada nos pavilhões de ensino
experimental

143. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Pavilhões de ensino experimental

O corpo das escolas que será efectivamente mais prejudicado será então sempre
o segundo corpo de salas de aula de ensino em classe das escolas secundárias,
que variando entre os 8 e os 11 metros de altura, conforme tenham dois ou três
pisos, apresentam um afastamento entre 20 a 30 metros. O primeiro, pelo contrário,
uma vez que a escola se situa sempre no centro de um lote desimpedido,
beneficiará em pleno das vantagens da ventilação cruzada.

144. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Ventilação prejudicada no segundo corpo de salas de
aula de ensino em classe

145. „Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba‟ (-), Beira. Pavilhões de salas de aula de ensino
em classe
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Estes pavilhões, sendo os únicos que possuem mais do que um piso, beneficiam
ainda da altura – um mais do que outro, naturalmente –, uma vez que a
velocidade do ar varia na proporção de 0 a 0,5 até 1m acima do solo e de 1 a 1,3
até cerca de 15m e de 1,5 acima dessa altura.276 „Se os condicionamentos
climáticos fossem os únicos a determinar a altura dos edifícios concluir-se-ia que
quanto mais alto fosse o edifício, melhor‟.277
A construção sobre pilotis – inegável conquista da arquitectura do Movimento
Moderno – proporciona, na mesma medida, vantagens notórias na construção a
nível térmico. Para além de beneficiar de uma maior permeabilidade aos ventos e
de um arrefecimento provocado pela ventilação sob a construção, esta tipologia
construtiva permite libertar o pavimento das cargas térmicas dissipadas pelo
terreno.

146. Atenuação dos efeitos da irradiação de calor do terreno sobre um edifício, por estar sobre
pilotis. 147. „Escola Paiva Manso‟ (1958), Maputo

Aliando vantagens a nível climático com necessidades funcionais, Fernando
Mesquita terá tirado partido desta conquista, com sabedoria e perícia, no projecto
para a ampliação da „Escola Paiva Manso‟, em 1958. No entanto, não terá tido
repercussões no modelo em estudo, certamente pelas razões de ordem
económica tão frequentemente alegadas.

148. „Escola Paiva Manso’ (1958), Maputo. Corte. À esquerda a ampliação de Fernando Mesquita, à
direita o edifício antigo
276

Cf. Ruy Gomes – op cit, p. 51.

277

José Pacheco – op cit, p. 48.
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A vegetação, para além das vantagens referidas no capítulo anterior, tem
também uma função importante nos fenómenos de circulação do ar no exterior.
Assim, para além da sua presença por si só arrefecer e favorecer a circulação do
ar, a sua configuração e a sua localização vão influenciar, a par com as
construções, o comportamento dos ventos.
A título de exemplo, a vegetação deverá apresentar, como tal, dimensões que
tenham por objectivo a orientação da brisa para o interior dos espaços ao invés de
a desviar e quanto mais longe esta estiver dos vãos, maior será a velocidade de
entrada do ar no interior dos espaços.

149; 150; 151. Efeito da configuração e da localização da vegetação na direcção do fluxo do ar

152. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Repare-se nos arbustos, abaixo da altura dos vãos, no
corpo mais à esquerda e nas árvores, com copa superior à altura dos vãos, nos corpos do lado
direito.
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Apesar da importância de todos os factores apresentados, estes não serão os

O

únicos a garantir a ventilação desejada no interior dos espaços. Na verdade, o

COMPORTAMENTO

maior desafio será conseguir alcançar uma ventilação permanente, mesmo em

DO AR

momentos de calma absoluta. Assim, não bastará apenas a exposição do edifício

NO INTERIOR

aos ventos dominantes, como será também „necessário fazê-lo atravessar pelo
vento e forçar percursos no seu interior‟.278
Para tal, é indispensável considerar as características da ventilação e as condições
de conforto que deverão ser asseguradas em função do programa a que o edifício
se destina. Torna-se necessário salientar que numa escola, em particular nas salas
de aula, „a ventilação deverá ser constante, de modo a evitar-se a atmosfera
abafada, na qual a criança respira “a meias” sendo também de condenar as
correntes de ar que actuam directamente sobre os alunos‟.279 Assim, velocidades
superiores a 1.5m/s serão insuportáveis para o bom funcionamento de uma sala de
aula280, pelo que o volume de ar será privilegiado em prol da velocidade.
Interessará „todo o volume da sala (sem deixar recessos mortos) e permitindo a
total renovação do ar num período de tempo que se pode prever extremamente
curto mesmo em períodos de calma absoluta‟.281
O princípio fundamental que irá permitir estes requisitos será à ventilação cruzada,
que assegura praticamente por si só a renovação do ar interior. Esta é garantida
pela inexistência de obstáculos à sua livre circulação no interior das salas de aula.
Totalmente abertas entre fachadas opostas, com vãos em contacto directo com o
exterior, mesmo uma brisa pouco significativa de 0.45 m/s permitirá renovar o
volume de ar cinco vezes por minuto, expulsando os micróbios.282

153. Renovação do ar a expulsar os micróbios

278 Firmino
279 Artur
280 Cf.

Trabulo – op cit, p. 119.

Gonçalves (trad.) – op cit, p. 508.

Baker – op cit, p. 109.

281 Fernando
282

Mesquita – op cit, p. 12.

Maxwell Fry; Jane Drew – op cit, p. 158.
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O

comportamento

deste

tipo

de

ventilação

no

interior

dos

espaços,

nomeadamente em termos de direcção, intensidade e velocidade, será
essencialmente resultado da posição e da dimensão das aberturas de entrada e
saída do ar.
Para começar, a máxima quantidade de ar é conseguida quando se colocam
grandes aberturas de dimensão semelhante, posicionadas frente a frente. Sem a
presença de qualquer obstáculo, o ar flui desimpedido, recto e direito. Quando as
aberturas apresentam dimensões distintas, a velocidade aumenta junto à abertura
de menor dimensão devido ao efeito de Venturi283, sendo o efeito incrementado no
caso em que a abertura de entrada é menor que a de saída.

154. Influência da dimensão e da posição relativa das aberturas de um compartimento no
comportamento do ar. Em planta

155. Ventilação transversal assegurada nas salas de aula de ensino em classe

Como já foi referido, no caso das salas de aula a velocidade do ar não é o
fenómeno pretendido, pelo que a opção de localizar os vãos maiores nas
fachadas expostas aos ventos dominantes e reduzir a dimensão dos vãos de saída
parece ser a melhor solução para garantir o efeito desejado. Assim, a velocidade
do ar nunca será em demasia. No entanto a velocidade resultante desta
disposição será essencial nos momentos de calma absoluta e em especial nos
pavilhões que estão em desvantagem em relação à direcção dos ventos. Os vãos
localizados ao longo de todo o comprimento das salas de aula permitem altos
níveis de quantidade de ar em circulação, desempenhando com a maior eficácia
a renovação do ar de acordo com os padrões pretendidos.

283 „Se num tubo de Venturi entrar um dado volume de ar a uma determinada velocidade, a
corrente de ar aumentará de velocidade no meio do tubo, onde a secção é inferior, por ter mais
caminho a percorrer e por a velocidade à entrada do tubo ser igual à saída. De acordo com o
princípio de Bernoulli, quando a velocidade de um fluido aumenta, a pressão diminui.‟ Margarida
Quintã – op cit. p. 53.
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A colocação relativa das aberturas de entrada e saída do ar a nível altimétrico irá
igualmente determinar o seu comportamento, influenciando, por exemplo, a
direcção do fluxo. No entanto, no caso das escolas de Fernando Mesquita essa
posição não terá qualquer relevância na determinação da direcção do ar uma
vez que esta será da total responsabilidade da posição das persianas das janelas
beta. Estas irão permitir uma ventilação difusa, „o mais maleável possível,
garantindo a possibilidade de controle a todos os níveis‟,284 uma „ventilação
permanente da sala de aula mesmo sob a acção da chuva e simultaneamente o
controle da direcção e da velocidade do vento‟,285 permitindo o encaminhamento
adequado da brisa para o nível dos utilizadores e para o plano de trabalho.

156. „Liceu de Quelimane‟ (1969). Sala de aula de ensino em classe

157. Influência da configuração e do posicionamento das persianas no comportamento do ar
dentro de um compartimento. Em corte

158. Diferença da direcção das correntes de ar em função da existência de lâminas orientáveis

284

Fernando Mesquita – op cit.

285

Rute Bota – op cit.
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„Esta deslocação de ar constante, que se gera pelo facto de existirem aberturas
reguláveis junto ao tecto em ambas as fachadas, será absolutamente necessária
contra a acção da humidade‟,286 constituindo igualmente uma forma muito
eficiente de prevenção de patologias construtivas.
O elevado pé direito das salas de aula é também determinante nas condições de
conforto. Particularmente importante por se tratarem de locais com grande
densidade de ocupação com permanente libertação de calor e humidade, o
aumento da cubicagem da sala, em conjunto com o efeito de chaminé,287 permite
que as condições de conforto ao nível do local de trabalho sejam melhoradas. Esta
condição é particularmente notável nas salas de aula de ensino experimental
onde, para além de possuírem um pé direito que varia entre os 3 e os 6 metros, a
ventilação é também assegurada „nas alturas de calma absoluta por intermédio
da inclinação do tecto que favorece a saída do ar aquecido no interior da sala.‟288
Em relação a este aspecto, a solução mais comum é a que considera um telhado
inclinado com as aberturas de entrada mais baixas e as de saída mais altas, para
promover o efeito de chaminé. No entanto, a solução adoptada, de modo a
incrementar o aproveitamento dos ventos exteriores em todos os pavilhões, como
foi

apresentado

anteriormente,

beneficia

igualmente

de

uma

ventilação

adequada, melhorada ainda pelo alto pé direito, pelas janelas beta e pela
presença das coberturas salientes.

159. Comportamento do ar em função da inclinação do tecto
160. Comportamento do ar nas salas de ensino experimental

Estas terão sempre um efeito benéfico no caso das salas de ensino experimental,
quer os ventos venham do Sul ou do Norte, porque provocam debaixo de si
diferentes

pressões

atmosféricas

que

de

outro

modo

não

ocorreriam,

incrementando o fluxo do ar.

286 Margarida
287 Efeito

frio.
288

Quintã – op cit, p. 57.

de movimentação vertical do ar quente devido ao facto de este ser menos denso que o ar

Fernando Mesquita – op cit.
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161. Efeito de palas exteriores no comportamento de entrada do ar no interior de um
compartimento

162. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Pavilhões de ensino experimental

No caso das salas de aula de ensino em classe, o efeito das palas localizadas
imediatamente junto das janelas, encaminharia negativamente o fluxo do ar para
o topo da sala e não para a área onde se encontram os utilizadores, mas esse
efeito é completamente corrigido pela acção das janelas beta.
As condições de conforto das salas de aula de ensino em classe são ainda
incrementadas, nalgumas escolas, com recurso a ventoinhas de tecto „a fim de
forçar a acção mecânica do vento, quando esta seja insuficiente em
determinadas zonas climáticas, e quase sempre porque e quando a orientação da
sala, fixada, por razões que se sobrepõem, segundo a direcção norte-sul, não
133

coincide com a direcção dos ventos predominantes da região‟.289 Estas aumentam
a velocidade do ar interior, provocando as referidas trocas por convecção e
melhorando as condições de conforto: a 1m/s conseguem diminuir 3ºC a 5ºC.290

163. „Liceu de Quelimane‟ (1969)

289

Rute Bota – op cit.

290 Manuel

134

Correia Guedes (coord.) – op cit, p. 57.

A protecção das chuvas está em perfeita consonância com a opção de Fernando

A PROTECÇÃO

Mesquita de orientar as escolas em função dos ventos predominantes na estação

DAS CHUVAS

quente. Uma vez que esta é também a estação húmida, e que as fachadas onde
se localizam os vãos de maior dimensão estão sempre orientadas de frente para os
ventos, do lado oposto de onde estes sopram encontram-se as galerias de
circulação cobertas de acesso às salas de aula, devidamente protegidas do vento
e da chuva. Estas ligam-se perpendicularmente à galeria de circulação principal
que, desenvolvida na direcção Norte-Sul, de grande largura e baixo pé direito, está
também igualmente protegida das chuvas que incidirão longitudinalmente sobre si.
Assim, a circulação das escolas funciona como um esqueleto contínuo feito de
coluna vertebral e de costelas, totalmente exterior mas sempre devidamente
protegido da incidência da chuva nos meses em que esta é mais nociva.

164. „Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba‟ (-), Beira

No que se refere aos espaços interiores, o uso das persianas horizontais de abertura
regulável permite, como já foi referido, assegurar a defesa das chuvas que
coincidem com os ventos fortes, permitindo simultaneamente preservar as
condições de ventilação pretendidas.
Terminada toda esta análise, torna-se óbvia a conclusão de que os princípios do
comportamento do ar nas escolas de Fernando Mesquita são de um rigor e de
uma funcionalidade notáveis. Como uma máquina bem oleada, se apenas da
circulação do ar dependesse o desempenho climático destas escolas, poder-se-ia
considerar que estavam bastante próximas da perfeição.
135

136

II.2.3. A IMPLANTAÇÃO
Uma „solução de compromisso‟
„A tranquilidade e a salubridade são as condições essenciais ao desenvolvimento
físico da criança e ao despertar das suas faculdades mentais.‟ A localização das
escolas deveria assim permitir „a melhor orientação das construções relativamente
ao Sol, à chuva e aos ventos dominantes, uma localização agradável sob o ponto
de vista panorâmico, pela vegetação existente ou a criar e uma protecção eficaz
contra todos os elementos incomodativos (ruídos, fumos, poeiras, etc.)‟.291
Só os princípios lançados pela Carta de Atenas, que quebraram a regra do
paralelismo entre ruas e construções, poderiam permitir os objectivos enunciados. A
malha quadriculada do urbanismo tradicional foi finalmente substituída pelo
urbanismo moderno que aboliu o conceito de rua. As construções tinham agora de
se implantar de acordo com as orientações mais convenientes para cada caso
concreto. Como se tem vindo a constatar ao longo deste trabalho, estes princípios
não poderiam ser mais certeiros em climas tropicais. Apenas com base numa
implantação subordinada aos princípios das condições naturais de cada território
concreto se poderia fazer uma arquitectura que servisse o bem-estar da
população.
No caso do clima Moçambicano, vimos que as duas principais condições com que
a arquitectura tem de trabalhar são o Sol e o vento. „Em sentido figurativo poderia
apresentar-se como arquétipo de habitação dos climas quentes e húmidos a
árvore de copa frondosa: dá sombra, permite a ampla ventilação; absorve, mas
elimina, a radiação solar‟.292 No entanto, nem sempre estes dois elementos vitais
podem estar em consonância na definição de uma orientação perfeita.
É aqui que surge a necessidade de se adoptar uma solução de compromisso, „nos
casos

em

que a

consideração de cada

um

daqueles dois elementos

condicionantes da orientação (insolação e ventos dominantes) resultam soluções
que não se conjugam‟.293 Expressão usada por Vasco Vieira da Costa 294 para definir
aquela que será para si a „orientação preferencial‟, numa subordinação da
291 Artur
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Gonçalves (trad.) – op cit, p. 206.

Ruy Gomes – op cit, p. 45.
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Vasco Vieira da Costa (1911, Aveiro – 1982, Porto) foi um arquitecto moderno, Cf. dados
fornecidos pela Ordem dos Arquitectos, formado pela ESBAP em 1948 que dedicou a sua vida
profissional essencialmente à cidade de Luanda.
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Figura 165. Capa – Mural do Hotel Chuabo – Complexo Monteiro&Giro, Quelimane.
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protecção solar aos ventos dominantes: „Quando a direcção dos ventos
dominantes conduzir a uma orientação que obrigue a fugir marcadamente da
orientação nascente - poente (ideal em relação ao Sol) deverá adoptar-se uma
solução de compromisso, que permita que a maior fachada seja (embora
obliquamente) varrida pelos ventos, sem que, no entanto uma grande superfície
das suas paredes fique exposta aos raios solares‟.295

166. „Solução de compromisso‟ de Vasco Vieira da Costa

Fernando Mesquita vai adoptar este princípio na concepção do seu programa
escolar.
Voltando um pouco atrás, vimos que a orientação das construções está consciente
e criteriosamente estabelecida em função dos ventos dominantes da estação
quente. Vimos também que a orientação estabelecida em todos os projectos
construídos assume a melhor posição na sua relação com o comportamento solar,
atribuindo às fachadas de maior desenvolvimento a orientação Este-Oeste.
Relembremo-nos ainda que o desempenho da ventilação é melhorado com a
incidência do vento a 45º nas fachadas e que em necessidade de se alterar o rigor
da orientação Este-Oeste, será sempre melhor rodar os edifícios mais para Este
dado que o Sol da manhã é menos quente que o da tarde.
Cruzando todos estes dados, a par com a direcção dominante dos ventos na
estação quente, podemos concluir relativamente à implantação das escolas que,
na grande maioria dos casos, a qualidade da solução de compromisso adoptada
por Fernando Mesquita parece ser praticamente inquestionável.

295 Vasco
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Vieira da Costa – op cit.

167. Implantação de várias escolas com a direcção dos ventos predominantes na estação quente

Numa primeira análise, até nos parecer ser possível concluir que o arquitecto terá
privilegiado o rigor da orientação Este-Oeste em praticamente todas as escolas
secundárias, para melhor defesa da radiação solar. Esta opção poderia ser
notavelmente pertinente uma vez que, tratando-se de escolas em que os
utilizadores permanecem dentro do mesmo espaço tempos consideráveis, a
defesa do sobreaquecimento dos espaços interiores e a qualidade luminosa seriam
questões a ser privilegiadas. Para além disso, o rigor dessa orientação permitiria
garantir a homogeneidade das condições ambientais de todas as salas, não
havendo umas privilegiadas em relação a outras interferindo de modo desigual no
desempenho das diferentes turmas. Em termos mais latos, parece-me até que
dada a manifestada inconstância que os ventos acarretam, tornando-se
praticamente impossível conceber uma construção que lhes seja sempre
perpendicular, a opção de garantir pelo menos a defesa daquilo que é
seguramente previsível – o Sol – não seria de todo descabida.
No entanto, olhando em detalhe, percebemos que não foi essa a opção de
Fernando Mesquita. E será precisamente aqui, no momento de interpretação da
implantação das escolas como resultado do cruzamento entre os princípios eólicos
e solares que estiveram na génese da sua criação, que nos podemos deparar com
aquela que é, a meu ver, o maior paradoxo do programa Mesquitano: a
implantação do seu programa escolar – em toda a sua concepção e
materialização – em função dos ventos dominantes.
139

É aqui que é possível a divisão deste modelo em duas concretizações distintas:
quando os ventos vêm do Sul e quando os ventos vêm do Norte. Se a solução de
compromisso de Fernando Mesquita se reveste no primeiro caso de perfeita
coerência, no segundo levanta inúmeras questões. Consideremos as escolas das
cidades de Quelimane e de Nampula como o paradigma respectivo das duas
situações.

140 168. Desempenho assegurado do sombreamento e da ventilação nas escolas de Quelimane

Enquanto nas escolas de Quelimane a circulação do ar e a protecção solar
funcionam com uma eficiência absolutamente notável, nas escolas de Nampula
apenas a circulação do ar (e a protecção das chuvas) desempenham a sua
função com rigor.

169. Desempenho assegurado da ventilação e não assegurado do sombreamento nas escolas de
Nampula
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Muitos são os estudiosos que dizem que, em situação de dúvida, em climas quentes
e húmidos a ventilação deverá ser sempre o princípio privilegiado.296 Tendo em
conta que é a única forma de atenuar o desconforto provocado pela humidade
excessiva, incrementada consideravelmente por se tratarem de salas de aula com
uma elevada taxa de ocupação, não está em causa a importância primordial
dada a este factor, anteriormente explicado em detalhe. A acrescentar a esse
fenómeno, facilmente se compreende que a movimentação do ar constitua um
processo determinante na prevenção da „mortal‟297 picada do insecto responsável
por doenças como a malária. O que fica, no entanto, por desvendar é a ausência
de explicação para que, tendo-se dado primazia a um factor – os ventos – se
tenha negligenciado o outro – a protecção solar. Não me cabe a mim, neste
contexto, alongar-me sobre outras estratégias projectuais que o arquitecto poderia
ter utilizado para responder aos desafios colocados. Está à vista: enquanto numa
das situações o conseguiu por completo e cada pormenor materializa a resposta
concreta e absoluta a cada um dos reptos colocados, ao inverter 180º o modelo
por ele desenvolvido a situação torna-se periclitante em termos de protecção
solar. O despropósito é particularmente verificável na observação da inversão dos
dispositivos de sombreamento: os dispositivos de sombreamento horizontais de
nada servem em fachadas viradas a Sul e os verticais de nada servem a Norte.

170. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula. Fachada virada a Norte a receber directamente
radiação solar.

Para além destes dois casos por cidade, ainda existem em ambas, os liceus nas mesmas
condições, para reforçar a opção do arquitecto. Todas as situações poderão ser vistas em detalhe
no Quadro Sinóptico: Implantação, sombreamento e ventilação – Anexo 4, que comprova outras
situações semelhantes. Os únicos casos construídos que não parecem estar de acordo nem com o
Sol nem com os ventos são a Escola Técnica de Inhambane e uma escola primária na Beira. Sobre
estes poderemos pensar que à semelhança do que aconteceu em Maputo, o arquitecto teria uma
informação relativamente à direcção dos ventos diferente daquela que obtive.
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Fry; Jane Drew – op cit, p. 23 (tradução livre).

Resta-me considerar que o modelo de Fernando Mesquita analisado ao longo
deste trabalho tenha sido inicialmente concebido para as situações em que os
ventos vinham do quadrante Sul. O rigor da orientação Norte-Sul para as salas de
aula, com as galerias de circulação cobertas a Norte e os grandes vãos rasgados a
Sul para daí resultar o maior desempenho da protecção solar, foi inclusivamente
uma situação criticada no relatório da arquitecta Rute Bota sobre as escolas
primárias, no que toca à negligência dos ventos: „do ponto de vista do
comportamento térmico das construções, como é possível obter-se uma ventilação
óptima para as salas de aula, ou pelo menos satisfatória, se não é possível orientar
cada escola de per si segundo a direcção predominante dos ventos da região
onde se situa, uma vez que a orientação da escola é um dado comum a todas,
estabelecido á priori? De facto não é possível, para grande parte das escolas
obter-se um regime de ventilação transversal satisfatório, o que se agrava, no caso
das salas de aula, pela sua grande largura‟.298 A preocupação da arquitecta
ajuda-nos a sustentar a ideia de que o modelo tenha sido inicialmente concebido
para a situação referida.
Com as exigências da proliferação imediata de construções escolares por todo o
território Moçambicano, a solução encontrada terá sido simplesmente inverter 180º
em planta o modelo já desenvolvido, nas cidades em que os ventos vinham do
quadrante Norte? O dogma da produção em série, da estandardização e da
universalidade desenvolvidos com a Revolução Industrial e interpretadas pelo
Movimento Moderno, que tão bem se aplicavam às exigências da multiplicação
de edifícios escolares, em Moçambique colonial, ter-se-á sobreposto neste caso às
leis

da

Natureza

que

tão

bem

interpretadas

e

respeitadas

foram

no

desenvolvimento do modelo inicial?
Não se pode deixar de salientar, perante esta situação, a dicotomia entre a
consciência irreprimível de um programa de arquitectura sem precedentes,
representativo da resolução eficaz e eficiente dos princípios mais determinantes a
que a arquitectura, naquele contexto, deveria responder, e o resultado da sua
aplicação diferenciada a outras condições. Fica a dúvida em relação às razões
que terão levado a esta situação e segura a vontade de continuar a investigá-la.

298 Rute

Bota – op cit, p. 23
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II.2.4. CONSTRUÇÃO: Paredes, coberturas,
pavimentos e materiais
„Procurou-se honestamente, sem sofismas nem artifícios – fáceis ou não – modelar
em espaço, construção, vegetação e luz, as soluções funcionais para problemas
humanos do indivíduo e do grupo ao nível do espírito e da fisiologia. Pensando na
criança, no adolescente e no adulto, procurou-se criar um ambiente estimulante
para uma actividade que não pode resultar a não ser em atitude descontraída de
corpo e espírito, tanto por parte do aluno como do professor. Tentou-se – mais
ambiciosamente ainda – evitar o êxito seguro através do maneirismo, e recurso à
moda, mesmo passageira, que é sem dúvida a arma mas fácil do Arquitecto‟. 299
É a meu ver no estudo da construção que se entende verdadeiramente o que
António Albuquerque quer dizer quando afirma que Fernando Mesquita era um
radical defensor do Movimento Moderno das mais duras correntes racionalistas:300
assiste-se nestas escolas à completa consciencialização dos „valores modernos que
assentavam na racionalidade da construção, na verdade e na honestidade como
fundamentos teóricos e morais do Movimento Moderno na sua procura de resposta
à nova sociedade modernizada pela industrialização‟.301
Não se trata da importação dos cinco pontos com que Le Corbusier formulou a
nova arquitectura; não se assiste à importação de modelos do Movimento
Moderno Internacional. Assiste-se sim a uma completa e clara apropriação das
conquistas

preconizadas

pelo

desenvolvimento

tecnológico

como

padrão

cultural,302 em que as „técnicas, filhas do cálculo e do laboratório de ensaios,
mostram pertencer ao património universal‟:303 na utilização dos materiais, na
formulação dos sistemas construtivos, na criação funcional com base no „módulo
que mede e unifica, no traçado regular que constrói e satisfaz‟,304 na „lei da
economia que gera imperativamente nossos actos e nossos pensamentos‟.305 Como
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Figura 171. Capa – „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Sala de aula.
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uma questão de moralidade, em que a mentira é intolerável,306 programa e função
relacionam-se com forma e construção de um modo directo e total: „o engenheiro
(…) conduzido pelo cálculo, nos põe de acordo com as leis do universo. Atinge a
harmonia.307 Que os olhos o vejam: esta harmonia está aí, função do labor regido
pela economia e condicionado pela fatalidade da física. (…) Não é o efeito de
caprichos mas o de uma construção lógica e coerente com o mundo ambiente‟.308
Não era engenheiro, mas nesta altura e, por certo, neste programa, o divórcio
entre arquitectura e engenharia já havia deixado de ser uma questão de debate. É
antes no encontro entre estas duas realidades que se entende verdadeiramente a
extensão do significado de Moderno e o modo como este assenta na procura da
resposta mais eficiente e económica a um programa, a um lugar e a um tempo:
„sem sofismas nem artifícios‟,309 arquitectura e engenharia juntas caminham no
desenvolvimento da resposta concreta e exclusiva às exigências colocadas,
resultando na expressão formal depurada, precisa e essencial que pudemos
observar, sobre a qual Fernando Mesquita defende que estrutura e materiais como
o betão devem ser „ deixados à vista (…) por conferirem à construção o carácter
de verdade que todas as soluções correctas exigem‟.310
„Importa ainda salientar que a atitude de severa economia adoptada ao
estabelecerem-se as necessidades como ao enunciarem-se o programa e elaborar
o projecto não implicam a redução de padrões quer de concepção quer de
construção, acabamento, enquadramento exterior ou apetrechamento fixo da
escola. Antes, procurou-se sempre em todos os aspectos que efectivamente
interessam ao exercício do ensino, à saúde, conforto e mesmo à simples satisfação
dos alunos e professores – criar os ambientes mais favoráveis à integral consecução
dos objectivos da Escola, dando aos arranjos e amenidade dos ambientes
interiores e exteriores tratamentos correspondentes ao grau com que contribuem
para fazer da escola um elemento atraente e capaz de responder às várias
solicitações, principalmente do aluno‟.311
Insistindo e para concluir a ideia, do funcionalismo programático ao racionalismo
construtivo,

a

concretamente
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presença
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cada

elemento

específicas,

nestas

alicerçadas

escolas
nas

responde

condicionantes

climáticas, na ideia da construção em série – comprovável na dimensão que
atingiu a proliferação destas construções – e na consciência dos recursos
disponíveis.
Assim, a concepção estrutural baseia-se naturalmente numa ossatura em betão
armado – „material universal‟,312 com todo o seu significado técnico e económico –
com base num sistema cartesiano de pilar-viga, completado por lajes aligeiradas
ou maciças formadas por elementos pré-fabricados. As galerias de circulação
secundárias, formadas pela continuação dos pisos das salas de aula e suportadas
por pórticos na continuação das paredes que marcam a separação entre aulas,
tornam clara a leitura do sistema estrutural dos pavilhões de ensino em classe das
escolas secundárias. O mesmo se verifica nas fachadas opostas, em que lajes e
vigas se mostram para incorporarem os dispositivos de sombreamento, numa
integração exemplar. A estrutura à vista permite em todos os casos uma leitura
escrupulosa da ossatura das construções.

172. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961)

312 Ana

Tostões – Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 44.
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173. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960)

No caso das escolas primárias, a paridade entre pilares nas paredes e pilares
portantes da cobertura da galeria marca um ritmo mais significativo que se
aproxima visualmente das galerias de circulação principal das escolas secundárias,
ambas reduzidas à essencialidade dos seus elementos estruturais: pilar, viga e laje.

174. „Escola Primária Completa de Macatuane‟ (-), Beira

Escola Primária de Quelimane

175. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960)
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Os pavilhões, estruturalmente autónomos, organizam-se de acordo com uma
métrica regrada cujo princípio de concepção assenta no módulo dimensional da
sala de aula. Esta assume-se de planta quadrada nas salas de aula de ensino em
classe – tanto nas primárias como nas secundárias –, segundo uma malha regular
de 3 pórticos por parede com um distanciamento entre pilares que varia entre os
2.50 m e os 2.85 m. As salas de aula destinadas ao ensino experimental, com uma
conformação rectangular, mantêm o mesmo distanciamento entre pilares,
apresentando uma métrica de 5 pórticos nas paredes mais longas em contacto
com o exterior.

176. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Planta de um pavilhão de ensino em classe

177. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Planta de um pavilhão de ensino
experimental

A métrica associada à planta, bem como a solução encontrada para a cobertura
dos pavilhões de ensino em classe – mais adiante caracterizada – alicerçada na
utilização de elementos pré-fabricados, tornam óbvia a concepção deste
programa com base na possibilidade de futura ampliação, tanto em planta como
em altura.313
O mesmo não se verifica nas escolas primárias de 8 salas de aula, concebidas para
constituírem uma obra encerrada: estruturada também de acordo com o módulo
dimensional sala de aula, tanto o sistema utilizado para a cobertura como a
organização em planta – com destaque para a concepção da galeria afunilada –
não permite futuras ampliações. Seguia-se o lema de que as escolas deveriam ser
à escala dos seus utilizadores, pelo que no caso das primárias não deveriam possuir
mais do que um piso e 8 salas era a medida considerada máxima.

Princípio manifestamente expresso na memória descritiva da Escola Técnica Elementar de
Lourenço Marques e verificado na Escola Técnica de Nampula, à qual foi acrescentado um piso aos
pavilhões de ensino em classe.
313
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AS COBERTURAS

As coberturas são, neste e em qualquer clima, dos elementos mais determinantes
no desempenho climático de qualquer construção: são elas que estão sujeitas aos
impactos térmicos mais intensos e prolongados. Assim, é sua função primordial
impedir a propagação de calor para o interior dos espaços, pelo que a cobertura
deve apresentar uma estrutura leve constituída por materiais reflectores, que
impeça o aquecimento dos materiais e a respectiva irradiação de calor. Como já
tivemos oportunidade de observar em detalhe, a sua extensão é também
determinante no sombreamento de vãos, fachadas e percursos exteriores. Devido
à intensidade e frequência das chuvas deste clima, a impermeabilização e a
inclinação das pendentes das coberturas são também naturalmente requisitos
essenciais. Em resumo, as coberturas têm aqui a função de reflectir a radiação
solar, proporcionar sombra e fazer o escoamento das águas, se possível de modo
silencioso.
No que diz respeito à obstrução da irradiação, é nestes climas comum a definição
de coberturas com base em três componentes com funções específicas e
complementares:314 uma exterior com a função de reflectir a radiação solar, uma
interior composta por materiais isolantes térmicos que reduzam o efeito de
condutibilidade térmica e a condução do calor para o interior dos espaços e uma
intermédia a assumir-se como elemento de descontinuidade entre as outras duas.
Esta é normalmente constituída por uma caixa-de-ar ventilada que, impedindo a
acumulação de calor, dissipa as cargas térmicas, neutralizando quase por
completo a acção da radiação solar.

178. Elementos que compõem uma cobertura eficiente em climas tropicais

Nas escolas de ensino secundário, os pavilhões destinados ao ensino em classe, à
administração, à cantina, à mocidade e ao canto coral tiram partido desta
solução, com base numa „laje de betão armado protegida com um ecrã
reflector‟.315
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O ecrã reflector é constituído por placas de fibrocimento ondulado, de grande
poder de reflexão, assente sobre uma estrutura de madres de madeira – de
„madeira da terra‟316 – ou metálicas, de „fabrico local‟.317 Esta destaca-se da laje do
tecto, numa estrutura completamente autónoma, contra a qual não remata,
permitindo facilmente as referidas futuras ampliações em altura318 e uma completa
e total ventilação permanente entre a laje do tecto e a cobertura. A laje em betão
armado constituída por pré-fabricados319 com uma grande percentagem de vazios,
é também impermeabilizada e com uma ligeira inclinação para provocar o
escoamento de quaisquer águas que acidentalmente lhe tenham acesso. Todos os
elementos horizontais de betão são também providos de uma alheta lacrimal na
face interior.

179. „Escola Técnica de Nampula‟ (1959). Corte de um pavilhão de ensino em classe

180. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Pavilhão administrativo
316
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Mesquita – op cit, p. 23

São também tomadas „as necessárias disposições relativamente ao dimensionamento dos
acessos, da estrutura, tubos de queda e ramais de esgotos e alimentação, tendentes a permitir
ulterior ampliação com mais um piso.‟ Idem, p. 11.
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319 Cf. Ibidem, p. 22, sendo betonado in situ apenas as lâminas de compressão os macissamentos
junto aos apoios e os diafragmas de travamento.
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Apesar de Rute Bota descrever uma solução semelhante para a Escola Primária de
8 Salas de Aula: „fibrocimento com caixa-de-ar completamente arejada e tecto
em laje de betão‟,320 não é isto que se verifica nos casos encontrados. Os materiais
são os referidos e observa-se uma enorme câmara-de-ar entre a laje do tecto e a
placa de fibrocimento, mas não a possibilidade do seu arejamento, uma vez que
se encontra totalmente encerrada entre os elementos que a cercam. A única
possibilidade de ventilação foi encontrada na Escola Primária de Nampula, através
de pequenos orifícios no elemento vertical da cobertura que não parecem ser de
todo significativos para o efeito pretendido.

181. „Escola com 8 Salas de Aula‟ (projecto-tipo, 1957). Corte de uma sala de aula

182. „Escola Primária de Nampula‟ (1960)

Como apresentado em II.1.1. Caracterização Tipológica: da Escola Primária à
Escola Técnica, a riqueza construtiva das escolas primárias é directamente
proporcional à sua complexidade programática e ao local a que se destina,
apresentando maior precariedade quando em áreas rurais por oposição às
urbanas. Assim, apesar da cobertura de fibrocimento ser comum a todas, o tecto
não existe nas escolas rurais e no caso das escolas urbanas evolui do tecto em
platex, aparafusado em tarugamento de madeira, no caso da „Escola com 4 Salas
de Aula‟, para a complexidade plástica e construtiva observada na „Escola com 8
320

Rute Bota – op cit, p. 10.
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Salas de Aula‟. A solução de uma só água nestas escolas é uma atitude
extremamente moderna que, afastando-se do padrão comum, a par com uma
poupança de recursos, concentra o escoamento das águas para o lado oposto ao
da circulação dos utilizadores. A ampla caixa-de-ar permite um eficiente
isolamento sonoro nas salas de aula quando chove, o que também já era
conseguido nos pavilhões de ensino em classe das escolas secundárias.

183. „Posto Escolar‟ (projecto-tipo: rural, 1954-1964). Corte
184. „Escola com 4 Salas de Aula‟ (projecto-tipo: vila ou cidade, 1954-1964). Corte
185. „Escola com 8 Salas de Aula‟ (projecto-tipo: cidade, 1954-1964). Corte

186. „Escola Primária de Vila Pery‟ (1960)

187. „Escola Primária de Nampula‟ (1960)

O mesmo não se verifica nas salas de aula de ensino experimental, o que também
não constitui um problema grave na medida em que aqui não se processa um
ensino expositivo. Nestas salas não existe a laje de cobertura em betão armado à
semelhança dos outros tipos de espaços, „desaconselhada por razões de ordem
económica.321 Assim, estas salas são apenas dotadas de uma cobertura simples em
321 Fernando

Mesquita – op cit, p. 15.
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fibrocimento assente sobre uma estrutura de madres metálicas, interiormente
forrada a Frigotermo.322 José Pacheco defende que se „se conseguir na face
exterior um material que reúna altas qualidades reflectoras e baixo coeficiente de
transmissão, de tal modo que possa ser considerado desprezável o valor do fluxo
de calor entrando na construção, as duas outras ordens de elementos podem ser
dispensados‟,323 estando-se a referir à laje inferior e à caixa-de-ar. Porém o mesmo
autor não considera que o fibrocimento tenha essas capacidades. No entanto,
não me parece que o sobreaquecimento que daí advenha seja significativo,
nestas salas, uma vez que deve ser francamente atenuado, ao nível dos
utilizadores, com o alto pé direito e com a ventilação permanente que ocorre
imediatamente abaixo da cobertura.

188. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Corte de uma sala de aula de ensino
experimental

189. „Escola Técnica de Quelimane‟ (1960). Pavilhão destinado ao ginásio e à mocidade portuguesa

322 Pelo menos no caso da Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques. Cf, idem, p. 38, material
com „excelentes propriedades de isolamento, alto nível de reflectibilidade, leveza e relativamente
baixo custo.‟
323 José
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Pacheco – op cit, p.18,19.

Tal como nas escolas primárias, este tipo de sala não está concebida para futuras
ampliações em altura devido a comportarem as exigências funcionais específicas,
conforme se tem vindo a apresentar neste trabalho, no qual a inclinação do tecto,
que não se coaduna com pisos superiores, se assume de importância primordial.
É nos ginásios que mais facilmente se observa a exploração das potencialidades
dos novos materiais e sistemas construtivos: „resultado da separação estrutural entre
laje e suporte, a planta livre torna-se um processo de projectação e de concepção
do espaço de amplitude universal. (…) A partir daí é possível articular tudo
espacialmente‟.324 Observa-se a total independência das ossaturas em relação às
paredes, na criação de um enorme espaço amplo destinado ao desporto. Aqui as
paredes servem apenas para proteger do Sol e a ventilação é certamente
permanente, na concepção de um espaço que não é exterior nem é interior. A
estrutura

metálica

responde

ao

mesmo

tempo

de

forma

complexa

e

extremamente simples, com rigor e precisão, à mera função que serve: suportar a
cobertura, que assume aqui apenas a função de proteger o espaço inferior dos
agentes atmosféricos.

190. „Liceu de Quelimane‟ (1969). Alpendre coberto para ginástica

324

Ana Tostões – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 135.
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191. „Liceu Gago Coutinho‟ (1969), Nampula. Alpendre coberto para ginástica

No caso da Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques, em que o ginásio já se
encontra encerrado em edifício próprio, a cobertura assume uma expressão
distinta de todas as outras escolas. Funcionando também como salão de festas, a
cobertura é resolvida de modo a assegurar condições de conforto térmico e
absorção sonora, a participar do sistema de iluminação e a „constituir motivo de
interesse para o conjunto da sala, aliás muito modesto‟.325 Adoptou-se assim um
revestimento descontínuo constituído por painéis de madeira, suspensos das asnas
metálicas, que evidenciam a estrutura metálica da cobertura. Este elemento
marca talvez o único momento na história destas escolas em que o projecto não
visou pura e simplesmente a resposta directa ao desempenho funcional,
conciliando

a

técnica

com

uma

tentativa

de

atribuição

assumidamente visual ao conjunto arquitectónico.

192. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Ginásio

325

Fernando Mesquita – op cit, p. 39.
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de

„interesse‟

As paredes aqui não são apenas consequência do „alçado livre‟ de Le Corbusier,
„resultado de uma planta racionalmente concebida e não da composição BeauxArtiana, (…) respondendo a funções concretas que não se compadecem com
esquemas de composição‟.326 Não deixarão certamente de ser resultado dessa
interpretação, mas em Moçambique, assim como noutros territórios tropicais, „as
paredes não possuem o seu significado tradicional, enquanto elementos
arquitectónicos cuja função essencial é encerrar os edifícios, separando o espaço
interior do exterior‟.327
Elas foram concebidas para estar completa e permanentemente abertas a maior
parte do tempo: as janelas beta, ao longo de grandes vãos, substituem o
hermetismo do caixilho tradicional, permitindo a franca circulação do ar, essencial
ao combate da humidade, „tão ou mais importante como a protecção dos
agentes atmosféricos‟,328 – não apenas para o conforto dos utilizadores, mas
também para o impedimento da criação de patologias e a consequente
destruição dos materiais. Como uma pequena membrana, este sistema retira às
paredes a sua relevância, permitindo encerrar o espaço sem bloquear a entrada
do ar. Assumindo a versatilidade de responder às diversas situações que possam
surgir, desempenha um sistema integrado e conjugado dos diversos factores:
iluminação, ventilação e visibilidade para o exterior.

193. „Liceu de Quelimane‟ (1969)

326 Ana

Tostões – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 136.

327 Margarida

Quintã – op cit, p. 60.

328 Idem.
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AS PAREDES

Apenas a ventilação permitida pela ampla abertura dos espaços pode evitar, de
modo natural, a criação de condensações causadas pela presença da humidade
nos materiais. Da mesma maneira, os altos índices de humidade, a par com a
elevada frequência e intensidade das chuvas, dificultam a secagem dos materiais,
pelo que as paredes – e todas as outras superfícies – devem ser impermeáveis. Para
além disso é também essencial que apresentem características de baixa
condutibilidade e armazenamento térmico: as construções com alta inércia
térmica e materiais pesados devem ser a todo o custo evitadas, uma vez que a
capacidade de armazenamento de calor dá origem a radiação nocturna de calor
e condensação matinal.329 A redução da inércia térmica é conseguida, nas
paredes, para além de uma correcta escolha de materiais, através de espessuras
reduzidas e constituições aligeiradas, de modo a obter-se „um volante térmico para
as referidas paredes que permite o seu mais rápido arrefecimento e pois, beneficie
o comportamento térmico do edifício escolar, e as suas condições de conforto‟.330
Assim, procedeu-se „à redução ao mínimo economicamente praticável dos
coeficientes de condutibilidade térmica das superfícies envolventes, tanto verticais
como horizontais‟.331 As paredes são regra geral constituídas de alvenaria dupla
com caixa-de-ar, sendo apenas cortinas de enchimento, à excepção de algumas
partes em contacto com o terreno, para as quais se recorreu a betão hidrofugado
para evitar com maior eficácia a entrada da humidade do terreno nos materiais.
Muitas das opções tomadas, nomeadamente na concepção da parede dupla em
tijolo furado, resultaram também de uma particular atenção dada ao desempenho
acústico que, „de interesse basilar para o exercício e conforto dos alunos e
professores‟,332 terá sido um assunto privilegiado, dada a função a que o programa
se destina. Nesse sentido, para além da densa vegetação que foi colocada entre
os arruamentos e o recinto, a questão é resolvida nas salas de aula através das
referidas paredes duplas e dos pavimentos aligeirados de grande inércia acústica
e do tipo de revestimentos escolhidos. Tanto para o tecto como para as paredes,
foram escolhidos materiais de grande poder de absorção e foram eliminadas as
vigas aparentes e quaisquer superfícies não indispensáveis de modo a reduzir as
múltiplas reflexões de som dentro dos espaços.
Esses revestimentos foram também seleccionados, nas paredes, com base em
preocupações de „comportamento mecânico nas condições severas de uso,
329 Idem,
330 Rute

p. 61.

Bota – op cit, p. 10.

331 Fernando
332 Idem,
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Mesquita – p. 12-13.

p. 13.

frequência de choques acidentais e mesmo acção deliberada de estragar que
sempre ocorre quando se lida com crianças deste grupo de idades‟.333 Assim,
adoptou-se, regra geral, nas paredes interiores até aos 2 m de altura, um tipo de
aglomerado de madeira fortemente prensada, com „comportamento mecânico
muito bom, isodor térmico, acústico e ajuste da abolição de som‟,334 com menos
variações dimensionais em função das variações térmicas do que a madeira
normal. No exterior, em todos os locais normalmente acessíveis pelos alunos,
adoptou-se

um

revestimento

em

lâminas

pré-fabricadas

de

betão

com

granulometria de origem local,335 também frequentemente designado de pedra
artificial. Nas escolas primárias constituem uma faixa de 1m de altura ao longo de
toda a fachada principal e nas escolas secundárias atingem os 2m, assumindo-se
como o revestimento total das fachadas longitudinais por onde se faz o acesso às
salas de aula.

194. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961). Sala de aula de ensino experimental

195. „Escola Primária de Vila Pery‟ (1960)

333 Ibidem,

p. 33

334 Ibidem.
335 No

caso de Maputo estava, por exemplo, estipulado que seria de Salamanga.
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OS PAVIMENTOS

A importância do tratamento dos pavimentos nas escolas, a nível exterior, reside
nos altos índices de pluviosidade que podem ser muito erosivos nas construções e
nos terrenos envolventes. Como tal, estes têm de servir a circulação confortável dos
utilizadores – devem ser elásticos – e desempenhar eficazmente as suas
características de impermeabilidade e escoamento das águas.
Assim, o pavimento exterior destinado aos peões é constituído por solo
compactado sobre o qual é lançada, quando necessário, uma camada de
diferentes tipos de solo – „em que podem ser utilizados, sem qualquer encargo para
o empreiteiro, os produtos de demolição das alvenarias‟336 – estabilizados
mecanicamente e revestido com um tapete de argamassa asfáltica. Este tipo de
revestimento, com o nível de elasticidade pretendido, é impermeável e assegura
uma superfície isenta de poeiras. Todas as superfícies exteriores apresentam as
cotas e os declives necessários ao escoamento das águas pluviais para valetas
próprias. O contorno das áreas pavimentadas é sempre feito com lancis préfabricados em betão simples, sendo que este elemento é excluído nas escolas
primárias.
Os pavimentos são construídos, como já foi referido, por elementos pré-fabricados
em betão armado. Não foi possível obter informação relativa ao revestimento dos
pavimentos interiores; na Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques a
memória descritiva aconselha mosaico cerabati, com respectivos rodapés, mas
não se conseguiu confirmar a sua presença, nem se encontrou equivalência nas
outras escolas, que referenciavam por vezes a betonilha e o mosaico asfáltico.

196. „Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques‟ (1961)

336

Ibidem, p. 25.

160

Como pudemos constatar, muitos são os requisitos a que os materiais devem
obedecer em climas tropicais. Estes estão essencialmente expostos a quatro
condições que se reflectem no seu comportamento e na sua durabilidade:
elevados valores de temperatura, humidade e precipitação, conjugados com
variações consideráveis de temperatura.
Para se protegerem dos valores elevados de temperatura, as construções devem
possuir uma reduzida inércia térmica para promover um rápido arrefecimento dos
espaços, em vez de conservaram o calor. Para isso os materiais serão tanto mais
adequados quanto menos calor transmitirem e quanto menos calor acumularem337;
devem apresentar valores reduzidos de condutibilidade térmica.
Para evitar a entrada do calor por absorção da radiação solar nos espaços, os
materiais devem ter elevados índices de reflectividade. Nesse processo, as pinturas
de cores claras aplicadas nas coberturas, paredes e pavimentos expostos
directamente ao Sol

são um meio económico e eficaz de impedir

o

sobreaquecimento dos espaços interiores por terem a capacidade de reflectir a
radiação solar ao invés de absorvê-la como acontece com as superfícies de cores
escuras. Muitas são as escolas que já não apresentam as cores originais, mas o
princípio está defendido por Fernando Mesquita na „adopção do esquema de
cores exteriores de alto poder de reflexão em condições de manter facilmente as
características iniciais sem grandes encargos de conservação‟338 e no uso da cal
de Lisboa nos interiores. O uso da cal é também uma opção inteligente na medida
em que esta, ao contrário das pinturas betuminosas, tem a capacidade de manter
as suas características por longo período, e apresenta maiores capacidades de
reflexão: „uma pintura betuminosa perde as suas características e torna-se
quebradiça‟.339
Face à intensidade das chuvas e à presença da humidade, os materiais devem ser
impermeáveis e resistir à erosão passível de ser provocada pela água. Tratando-se
de escolas devem também resistir aos impactos externos e apresentarem altas
qualidades de absorção acústica.
Devido às variações de temperatura também têm de ser tomadas precauções
especiais que permitam que os materiais continuem a cumprir eficazmente a sua
função face às dilatações e contracções que podem provocar fendas e fissuras,
danificando a estrutura e a demais construção. Nessas circunstâncias, no caso do
337

Cf. José Pacheco – op cit, p.14.

338 Fernando
339 José

Mesquita – op cit, p. 13.

Pacheco – op cit, p. 44.
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OS MATERIAIS

betão armado, por exemplo, as juntas de dilatação, absorvendo as variações de
dimensão, são essenciais para o bom desempenho dos materiais. Como tal, „todos
os corpos da construção estão seccionados por juntas de dilatação providas de
dispositivos tendentes a torná-las absolutamente estanques mesmo em face de
movimentos acentuados‟.340 Da mesma maneira, na cobertura em fibrocimento, as
placas foram presas de modo a conseguirem deslocar-se, caso contrário quebrarse-iam facilmente.

197. „Liceu de Quelimane‟ (1969). Junta de dilatação

Fernando Mesquita procurou dar resposta a todas estas exigências. A memória
descritiva da Escola Técnica Elementar Joaquim Araújo não deixa dúvidas quanto
à atenta, minuciosa e exigente escolha de materiais e técnicas de construção,
através de um discurso assente na justificação de opções tomadas e na discrição
detalhada de pormenores que não podem ser desprezados na arte da construção;
a importância que lhe é dada torna óbvia que para Fernando Mesquita
arquitectura é construção, aliada à resposta ao programa exigido.
É determinante o modo como face à escassez de recursos, o arquitecto tentou a
todo o custo, com uma ponderação exemplar de prioridades, que essa realidade
não se reflectisse na qualidade da construção: „em todos os aspectos procuraramse sempre soluções julgadas eficientes recomendando-se apenas os materiais e
processos de construção de grande durabilidade; procurou-se para cada caso
solução tão permanente quanto duradoira quanto permitam as circunstâncias,
evitando sempre cair no erro da exagerada poupança conducente ao desmedido
aumento de encargos de conservação, limitação de eficiência e redução do
período de duração útil‟.341
Assim, nesse processo, assiste-se, por um lado, à utilização dos novos materiais e às
potencialidades por ele permitidas. Porém, ele não o faz com base em importação
de modelos ou dogmas; ele fá-lo com uma consciência de prioridades, tirando
340 Fernando
341 Idem,
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Mesquita – op cit, p. 48.

p. 46.

partido do progresso tecnológico da sua época, apenas quando é necessário;
trata-se não só de uma questão de fidelidade ao tempo presente, mas a resposta
segura que responde às exigências programáticas do momento da maneira mais
económica e rápida possível. Essa concepção é também comprovada na
utilização de elementos como a chapa ondulada de fibrocimento – muitas vezes
da marca lusalite – que representam a pré-fabricação e a produção em série
como métodos integrantes do processo construtivo destas escolas, aproximando-se
até da grande maioria dos estabelecimentos de ensino que nesta altura se
construíam também na metrópole com recurso a este material. Porém, mesmo
tratando-se de materiais universais, é notório o modo como o arquitecto os utiliza
com a consciência do seu comportamento em climas tropicais: todas as opções
tomadas concorrem em conjunto para responder ao programa e ao bom
desempenho climático e duradouro das construções.
Por outro lado, é notória a adesão do arquitecto aos materiais e indústrias locais,
sempre que possível: desde as carpintarias feitas com madeira local, como a
umbila, à utilização das estruturas metálicas de fabrico local, passando pela
preocupação em reutilizar materiais que não sejam mais precisos.
Em síntese, não pode deixar de ser realçada a fusão que o arquitecto faz entre
uma resolução funcional e material moderna, cujos materiais e técnicas não lhe
são renegadas, assente inclusivamente no recurso à pré-fabricação, e a utilização
de materiais e técnicas locais, conjugadas até com preocupações de reutilização.
É notória a capacidade de desenvolvimento de processos de concepção
eficientes e eficazes a vários níveis que manifestamente concorrem para a
produção de uma arquitectura adequada ao tempo e ao lugar.
„A obra, encarada desde o início como um organismo vivo, é, de facto, concebida
no todo e realizada no pormenor de modo estritamente funcional, quer dizer, em
obediência escrupulosa às exigências do cálculo, da técnica, do meio e do
programa‟,342 manipulados com simplicidade e rigor na ordenação dos elementos
e na hierarquia das intenções.
„Nestas condições, pode afirmar-se que tudo foi projectado com a intenção de
atingir um elevado nível de eficiência, conforto e satisfação pessoal dos usuários.
Se tal não se conseguiu não foi por excessivo desejo de poupar mas somente
porque para mais não deram as qualidades do Arquitecto.‟ 343
342 Lúcio

Costa – “O Arquitecto e a Sociedade Contemporânea”. Arquitectura, nº 47, 1953, p. 20.

343 Fernando

Mesquita – op cit, p. 38
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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„No conjunto da Província foi apreciável a actividade desenvolvida na construção
de novos estabelecimentos para todos os graus e modalidades de ensino, em
correspondência com o rápido crescimento da população escolar – um dos
sintomas mais salutares do real desenvolvimento da Província‟.344

III.1. A DIFUSÃO DO PROGRAMA DE
FERNANDO MESQUITA345

344 Adelino

Almeida – op cit, p. 78.

Todas as escolas referenciadas neste capítulo estão documentadas com maior detalhe no
Anexo 2.2 – Fichas das Escolas: a difusão do programa de Fernando Mesquita.

345

Figura 198. Capa – „Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba‟ (-).
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III.1.1. A EXTENSÃO DA SUA APLICAÇÃO
TERRITORIAL
A evolução quantitativa de estabelecimentos de ensino, a par com o aumento da
população escolar em todos os graus de ensino, foi notória ao longo de todo o
período temporal abrangido neste trabalho (1955-1975).
ESCOLAS DE

O ensino primário, constituído pelo 1º ciclo de instrução obrigatória, foi aquele em

ENSINO PRIMÁRIO

que o incremento foi mais notável. Referenciando números exactos que
consagram o ensino oficial, ao qual se destinam as escolas que foram analisadas
neste trabalho, de 95 escolas primárias com 11.919 alunos no ano lectivo de 19561957346 em todo o território Moçambicano, passaram a existir 1.617 escolas com
221.903 alunos no ano lectivo de 1973-1974,347 o que significa que, em média, se
construíram cerca de 90 escolas primárias públicas por ano. Incluindo escolas de
missões religiosas e de ensino particular, os valores sobem para um total de 5.659
escolas com 667.380 alunos348. O mapa que se segue, a título de exemplo relativo
ao distrito de Quelimane em 1972, torna explícito o nível de infra-estruturação
escolar de ensino primário que se deu em todo o território.

199. Rede escolar do ensino primário em Moçambique no distrito de Quelimane (1972). Imagem
retirada de Maria Teresa Seabra – “Gestão do alargamento da rede escolar do ensino primário na
província ultramarina de Moçambique de 1965 a 1972”. Boletim da Sociedade de Geografia de
Lisboa, nº 1-12. Lisboa: Société d'Éditions Afrasial SARL,1993, p. 197.
346 Cf.

Boléo Oliveira – “O Ensino em Moçambique”, p. 99.

347 Cf.

Adelino Almeida – op cit, p. 101.

348 Idem.
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Neste contexto, uma quota parte da responsabilidade da construção da referida
rede escolar terá cabido aos Serviços de Obras Públicas, levando a cabo a
execução do programa de Fernando Mesquita. Um dos tipos escolares em mais
larga escala construída terá sido o programa a „Escola com 8 Salas de Aula‟. Para
além de ser a tipologia efectivamente edificada em maior número – com enfoque
para as escolas de Nampula (1960), Chimoio (1960), Maputo (1960), Beira e
Quelimane que se estudaram neste trabalho – é também aquela sobre a qual se
encontraram mais referências nos arquivos, incluindo alguns projectos cuja
construção não foi possível confirmar (Chamanculo (1958), Tete (1959) e Beira).
Com o recurso à ferramenta Google Earth, foram identificadas ainda mais escolas
deste tipo, incluindo algumas sem quaisquer outras referências, nomeadamente na
Beira e em Maputo, perfazendo a totalidade de dez escolas construídas e duas
projectadas mas não edficadas. Para acrescentar, mesmo em filmes recentes 349 e
publicações da época, surgiram muitas vezes imagens de edifícios escolares
aparentemente próximas deste modelo, confirmando a relevância do seu papel
na infra-estruturação do território urbano de Moçambique. Por outro lado, é
também o programa que mais se construiu sem ter sofrido alterações ou evoluções
no seu programa e configuração, o que o distingue do grau de incerteza que
muito marcou as escolas de ensino secundário. Apesar de em alguns casos se
encontrarem lado a lado com edifícios posteriores anexos, a sua configuração
geral mantém-se, regra geral, intacta.

200; 201; 202. Escola não identificada, Beira; Escola não identificada, Beira; Escola primária „A Luta
Continua‟ (-), Maputo que parece ser a única situação em que os anexos, que se julgam
posteriores, terão alterado a configuração geral da escola.

203; 204; 205. „Escola Primária de Nampula‟ (1960); „Escola Primária de Vila Pery‟ (1960); „Escola
Primária Completa de Macatuane‟ (-), Beira

349 Mickey

Fonseca – Dina. Mozambique: Mahla Filmes, Lda, 2011.
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206. Escola não identificada. Imagem publicada no Boletim Geral do Ultramar, nº 475, 1965.

Para além das escolas com 8 salas de aula, foi possível identificar outras escolas
primárias pelo extenso território urbano de Moçambique: escolas cuja tipologia não
se enquadra nos programas-tipo que Fernando Mesquita desenvolveu para as
escolas primárias, mas que se aproximam das escolas primárias que, mais próximas
das tipologias destinadas ao ensino secundário, foram desenvolvidas nos anos 70
por Cardoso Alves.

207; 208; 209. „Escola Primária das FPLM‟ (-), Maputo; „Escola Primária Patrice Lumumba‟ (-), Maputo;
„Escola Primária do Jardim‟ (-), Maputo

210; 211; 212. Escolas não identificadas em Nacala. Devido à sua escala julga-se que sejam
primárias.
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Quanto ao ensino técnico-profissional e ao ensino liceal, modalidades aplicadas às

ESCOLAS DE

escolas construídas que se estudaram na presente dissertação (é possível verificar

ENSINO SECUNDÁRIO

todas as outras modalidades no gráfico que de seguida se apresenta), também
houve incrementos significativos.

213. Frequência dos estabelecimentos de ensino no ano lectivo de 1970/71. Note-se o ensino
primário como aquele com mais frequência. Imagem retirada de Adelino Almeida – “O
Desenvolvimento do Ensino em Moçambique (1926 – 1974) ”. Africana, nº 1. Porto: Universidade
Portucalense, 1987, p. 77.
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Em relação ao ensino liceal, o primeiro liceu existente em Moçambique data de
1919 – o „Liceu 5 de Outubro‟ –, caso único até ao ano de 1952, então com 1106
alunos.350 No ano lectivo de 1973-1974 existiam 8 liceus com uma população
escolar de 8.460 discentes.351 Desses 8 liceus, 5 foram abordados neste trabalho: o
„Liceu Salazar‟ (1939), em Maputo; o „Liceu António Enes‟ (1956), também em
Maputo, e o „Liceu Pêro de Anaia‟ (1956), na Beira, projectos do GUU; e os dois
projectos que Rute Bota desenvolveu para o „Liceu de Nampula‟ (1969)352 e para o
„Liceu de Quelimane‟ (1969). Os restantes resultaram da oficialização de colégios
liceais que se encontravam dispersos por várias regiões de Moçambique.
Enquanto em 1951 existia em Moçambique apenas uma escola oficial de ensino
técnico-profissional – a „Escola Técnica Sá da Bandeira‟ –, com 1.747 alunos, em
1962 existiam já 13, com 7.700 alunos. 353 O número de escolas manteve-se até 1974,
no entanto com um aumento de população escolar que atingiu os 14.161 alunos.354
Nessas 13 escolas enquadram-se as „Escolas Técnicas‟ de Nampula (1960), de
Quelimane (1960), de Inhambane (1960) e de Lourenço Marques (1961) que se
estudaram neste trabalho, projectos de Fernando Mesquita, e a „Escola Industrial e
Comercial da Beira‟ (1956), projecto do GUU. Sabe-se que se criaram também
entre 1961 e 1963 „Escolas Técnicas‟ nas cidades de Pemba (Porto Amélia),
Moçambique, Xai-Xai (João Belo), Tete e Lichinga (Vila Cabral).355 As outras três
situavam-se em Maputo, integradas em edifícios já existentes. Estava assim criada
pelo menos uma escola de ensino técnico por distrito.
Parte destas escolas poderão ser algumas das que que se foram encontrando ao
longo deste trabalho, mas não se recolheram dados que permitam essa
confirmação. O que é notório e o que importa aqui reforçar é a apropriação e a
difusão que o programa de Fernando Mesquita atingiu em Moçambique.
A qualidade deste modelo arquitectónico, enquanto forma de resolução de um
programa e de adaptação física a um local, não pode deixar de ser salientada do
ponto de vista da apropriação que ele atingiu por parte de outros arquitectos.
Apesar de nesses casos se poderem extrapolar conclusões sobre as alterações
formais e construtivas que os projectos “apropriadores” desenvolveram em relação
350 Cf.

Boléo Oliveira – “O Ensino em Moçambique”, p. 99.

351 Cf.

Adelino Almeida – op cit, p. 101.

É de salientar que para esta escola foi inicialmente desenvolvido um dos projectos-tipo do GUU
(1963) que ficou sem efeito para dar lugar àquele que foi efectivamente construído, da autoria de
Rute Bota, incluído no programa de Fernando Mesquita.
352

353 Cf.

Boléo Oliveira – “O Ensino em Moçambique”, p. 99.

354 Cf.

Adelino Almeida – op cit, p. 101.

355 Cf.

Boléo Oliveira – “O Ensino em Moçambique”, p. 101.

172

às escolas de Fernando Mesquita, a concepção geral e o modo de pensar e
operar são os mesmos. A um desses exemplos dedicou-se um capítulo desta tese:
III.1.2. A maturação: o caso da Escola Secundária da Polana (1969), que de
seguida se apresenta. Mas esse, juntamente com outro projecto muito semelhante,
dos mesmos autores – a „Escola Secundária do Noroeste‟ (1969), também em
Maputo – não são os únicos exemplos de construções escolares que se
desenvolveram com base na matriz do programa Mesquitano.

214; 215; 216. „Escola Secundária da Polana‟ (1969), Maputo; „Escola Secundária do Noroeste‟
(1969), Maputo; „Instituto Industrial e Comercial de Pemba‟ (-).

Um outro que se pode observar chama-se „Instituto Industrial e Comercial de
Pemba‟ (-). O facto mais interessante associado a esta escola é o facto de as
galerias estarem viradas para Norte, ao contrário da opção levada a cabo por
Fernando Mesquita para a escola primária localizada na mesma cidade, devido
ao facto de, em Pemba, os ventos virem do Norte na estação quente. Em suma,
aquela que foi apontada como a maior fragilidade e contradição do programa
Mesquitano parece ter sido corrigida nesta escola.

217. „Instituto Industrial e Comercial de Pemba‟ (-)
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O léxico formal, adquirindo uma expressão mais geométrica e abstracta, também
faz esta escola distinguir-se das de Mesquita, dando lugar a uma construção mais
encerrada marcada por vãos de menores dimensões, onde se observam janelas
de vidro simples ao invés de janelas beta. Mas no geral, a concepção do
programa de Fernando Mesquita é intrínseco a este projecto, numa implantação
que tem por norma a distribuição de pavilhões independentes e longitudinais ao
longo de galerias de circulação cobertas transversais e na orientação que
privilegia a defesa da radiação solar. A semelhança no tratamento do programa é
igualmente visível nos pavilhões de ensino em classe que continuam a adquirir mais
do que um piso e nos de ensino experimental que continuam a ser de piso único,
todos com o mesmo tipo de cobertura e com as galerias de acesso junto às
fachadas Norte a funcionarem como dispositivos de sombreamento horizontal.

218. „Instituto Industrial e Comercial de Pemba‟ (-)
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219. „Instituto Industrial e Comercial de Pemba‟ (-)

Sem referências obtidas acerca do projecto, autoria, data de realização e tipo de
ensino original, existem ainda a „Escola Secundária da Manga‟, a „Escola
Secundária Mateus Sansão Mutemba‟ na Beira, a „Escola Secundária do Chimoio‟
e duas escolas em Tete cujo nome não se conseguiu identificar. Com tipologias
menos complexas do que as das escolas anteriores, o léxico utilizado não deixa
dúvidas quanto à sua inserção no programa Mesquitano, num ritmo continuado de
galerias a Norte e brise-soleil verticais a Sul.

220; 221. „Escola Secundária da Manga‟ (-), Beira

222; 223. „Escola Secundária Sansão Mutemba‟ (-), Beira

224; 225. „Escola Secundária Samora Machel‟ (-), Chimoio
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226; 227. Escolas em Tete não identificadas

É de salientar que a „Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba‟ e a „Escola
Secundária do Chimoio‟ são os dois únicos casos encontrados cuja planta é
exactamente igual. No entanto, as escolas são claramente diferentes, tanto na
implantação como na materialização tridimensional.
Explorando o Google Earth, e sem mais referências, encontraram-se ainda mais três
escolas que se parecem aproximar do programa de Fernando Mesquita.

228; 229; 230. Da esquerda para a direita: „Escola Secundária de Inhanguene‟(-), Maputo; Escola
não identificada, Matola; Escola não identificada, Lichinga.

Em suma, os modelos escolares projectados por Fernando Mesquita parecem ter
sido „aplicados com grande sucesso por todo o território de Moçambique até aos
anos da independência, provando a sua eficácia e adaptabilidade‟. 356 357
Não havendo um único projecto igual a outro no caso das escolas secundárias,
observa-se

a

construção

de

um

modus operandi

que

se

aproxima

da

estandardização na concepção de soluções-tipo que constituem um painel
normalizado de aplicação a todos os equipamentos escolares. Constata-se a
criação de uma cultura de projecto, de um padrão arquitectónico, que foi
determinante na infra-estruturação do território Moçambicano.
„A arquitectura age sobre padrões. Os padrões são coisas de lógica, de análise, de
estudo escrupuloso. Os padrões se estabelecem a partir de um problema bem
formulado. (…) O padrão, imposto pela lei da selecção, é uma necessidade
económica e social‟.358

356 André

Ferreira – op cit, p. 180.

A sua extensão pode ser verificada nos mapas que se encontram no Anexo 2.3 - Localização,
com a localização de todas as escolas referenciadas neste trabalho. Há no entanto que referir que
as escolas estudadas a fundo ao longo desta tese, sobre fontes seguras, encontram-se
cromaticamente distintas daquelas que se falaram neste capítulo, quer sejam as que são apenas
referências deficientes de dados e fontes, indicadas como uma suposição de semelhança ao
programa Mesquitano, quer sejam os projectos de outros autores que resultaram da sua
apropriação.

357

358 Le
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Corbusier - Por uma Arquitectura, p. 101.

III.1.2. A MATURAÇÃO:
a „Escola Secundária da Polana‟
Neste contexto, a „Escola Secundária da Polana‟ (1969) não pode deixar de ser
realçada, „pelo esforço simultâneo de continuidade e actualização em relação
aos modelos de Fernando Mesquita‟.359 Conhecido originalmente por „Liceu D. Ana
da Costa Portugal‟, o projecto data de 1970 e é da autoria de João José Tinoco
(1924-1983) 360 e José Forjaz (1936-).361

231. Galeria de circulação principal e fachada Norte de um pavilhão de salas de aula

No que diz respeito à caracterização tipológica há uma clara adopção, a vários
níveis, do modelo desenvolvido por Fernando Mesquita para as escolas de ensino
secundário: a concepção geral do programa começa por estar materializada na
distribuição dos principais corpos do edifício perpendicularmente a uma longa
galeria de circulação principal e consolida-se no modo como se organiza a sua
distribuição funcional. Tal como nas escolas de Fernando Mesquita, o pavilhão
359 André

Ferreira – op cit, p. 182.

João José Cerqueira de Matos e Silva Tinoco (1924, Coimbra – 1983, Lisboa). Frequentou o curso
de Arquitectura da ESBAL, tendo-se mudado para o da ESBAP que terminou em 1953. Apesar de ter
trabalhado em Angola entre 1953 e 1956, foi a Moçambique que dedicou o principal da sua vida
profissional, entre 1956 e 1975. Cf. António Matos Veloso, José Manuel Fernandes, Maria de Lurdes
Janeiro – João José Tinoco. Arquitecturas em África. Lisboa: Livros Horizonte, 2008.

360

José Alberto Basto Pereira Forjaz. Nasceu em Coimbra em 1936 e formou-se em Arquitectura pela
ESBAP em 1966. Em 1968 abre um atelier de arquitectura em Suazilândia e outro mais tarde
em Botswana. A partir de 1974 volta a Moçambique – onde já tinha vivido antes de ir estudar para o
Porto –, dedicando-lhe até hoje a sua vida profissional. Entre 1975 e 1985 desempenhou as funções
de Conselheiro do Ministro das Obras Públicas e Habitação e de Secretário de Estado do
Planeamento Físico. Em 1985 passa a dirigir a Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico
da Universidade Eduardo Mondlane, retirando-se do ensino em 2009. Exerce actualmente
arquitectura em Moçambique no atelier José Forjaz – Arquitectos.
361
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destinado à administração encontra-se numa posição fronteiriça, junto à entrada
do edifício e assim como nas suas primeiras escolas técnicas, a circulação de
acesso aos vários compartimentos destinados a este serviço faz-se pelo interior do
pavilhão e não por fora, como nos pavilhões destinados às salas de aula. Estes
assumem mais uma vez o maior protagonismo, sendo os únicos que adquirem mais
do que um piso, ao longo de quatro pavilhões de 3 andares de salas de aula de
ensino em classe que elegem de igual modo a sala de aula como unidade básica
da sua configuração. Não havendo neste caso pavilhões destinados ao ensino
experimental, cada par de pavilhões de salas de aula, cortados a meio pela
galeria de acesso principal, quase que se lê como um só corpo. Os restantes
serviços do sector escolar – neste caso distribuídos por três corpos independentes,
um que alberga a cantina e outro um auditório, ambos de forma quadrangular, e o
terceiro, mais longidutinal, com uma biblioteca, um posto médico e laboratórios –
dispõem de edifícios próprios de dimensões mais reduzidas, igualmente em posição
fronteiriça, na extremidade oposta ao da entrada da escola, à semelhança do
que acontecia no programa Mesquitano com a cantina e o canto coral. Porém,
surge como diferença a posição que estes últimos vão assumindo noutra direcção
que não o eixo principal, configurando a escola numa implantação em L que se
assume como novidade. O ginásio, ainda que construído mais tarde, segue esse
prolongamento, seguindo também a lógica do distanciamento que Fernando
Mesquita defendia para as actividades desportivas, para que o ruído não
interferisse com as restantes actividades lectivas.

Tipo

Circulação exterior

1º piso

232. Análise Tipológica e Funcional
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2º piso

3º piso
Distribuição funcional

Nesse sentido observa-se uma relativa maior diversidade tipológica que é
enfatizada com a permanência da galeria ao longo de todo o programa. Com
esta particularidade, a galeria de circulação principal adquire uma flexibilidade
que nenhuma galeria atingiu no programa de Mesquita que, mesmo no caso de
ser dupla, segue o rigor de apenas um gesto. Mas é na possibilidade de a percorrer
a um nível superior que o significado da galeria Mesquitana é verdadeiramente
transfigurado. De caminho sombreado, a galeria na „Escola Secundária da Polana‟
passa a assumir-se também, entre os pavilhões das salas de aula, como um
caminho ensolarado, constituindo um percurso de duas faces que permite maior
flexibilidade de mobilidade e rapidez de acessos diversificados. A maior
diversidade tipológica desta escola é visível também no maior grau de detalhe e
na diferenciação de situações na concepção espacial do seu conjunto edificado.
Exemplo desse diferente grau de minúcia é verificável no desfasamento que os
arquitectos atribuem a cada par de pavilhões de salas de aula, para que o
desencontro entre as galerias de circulação crie uma maior fluidez de percursos. Os
acessos verticais concentram-se junto ao início de cada par de pavilhões de ensino
em

classe

e

assumem

um

maior

protagonismo

no

conjunto

edificado,

afirmativamente saliente.

233. Galeria de circulação principal percorrível por cima e fachada Sul de um pavilhão de salas de
aula

Apesar de todos estes apontamentos de diversidade, esta escola apresenta, por
outro lado, na dimensão dos seus pavilhões maiores, um maior rigor e controle no
desenho da sua planta do que as escolas de Mesquita. Com medidas muito
semelhantes entre os vários pavilhões que se encontram neste caso alinhados, a
„Escola Secundária da Polana‟ segue uma métrica mais apertada e igualmente
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mais reduzida quando comparada, por exemplo, com uma „Escola Técnica‟ de
Fernando Mesquita.
A implantação, ao contrário da maioria das escolas de Mesquita, não se faz sobre
uma topografia completamente plana, permitindo uma adaptação à envolvente
baseada em anfiteatros ao ar livre nos pátios formados pelo espaço entre
pavilhões. Se esta é uma particularidade que atribui a esta escola uma maior
riqueza de situações espaciais do que a maioria das escolas mesquitanas, revestese de uma maior elementaridade quando comparada com a „Escola Técnica
Elementar de Lourenço Marques‟. Nesta, a adaptação à topografia faz-se de
modo mais distribuído e detalhado, criando uma maior considerável diversidade
de situações ao longo de todos os percursos, do que os espaços de recreio
formado por estas espécies de curvas de nível estilizadas. No entanto, essa
multiplicidade de espaços de estada e lazer é incrementada com uma integração
entre arquitectura e mobiliário fixo não observada antes nas escolas de Fernando
Mesquita. Desde os bancos que percorrem regradamente todos os percursos
sombreados entre elementos construtivos, ao pormenor do corrimão que serve
muitas vezes de encosto, a integração entre estes dois elementos atribui a estes
espaços a função simultânea de circulação e estada.

234. Galeria de circulação secundária. Mobiliário fixo e corrimão

No que se refere ao conjunto de opções que visam o desempenho climático da
construção, a „Escola Secundária da Polana‟ segue igualmente o léxico
desenvolvido por Fernando Mesquita desde a concepção geral ao pormenor dos
dispositivos de sombreamento. Assim, a escola desenvolve-se com base em corpos
longitudinais

com

as

fachadas

de

maior

desenvolvimento

coincidentes

rigorosamente com a orientação Este-Oeste, por onde se distribuem as salas de
aula em compartimentos entre fachadas opostas, permitindo a tão almejada
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ventilação cruzada e a qualidade da iluminação natural. Para a protecção solar a
referida implantação é completada, à semelhança do programa Mesquitano, com
as galerias de circulação cobertas de acesso às salas de aula ao longo de toda a
fachada Norte, funcionando como dispositivos de sombreamento horizontal, e com
a presença dos brise-soleil verticais junto aos maiores envidraçados das fachadas
Sul. As janelas beta, a presença ponderada da vegetação autóctone e de folha
sedentária e a eleição do betão armado e da chapa ondulada de fibrocimento
como principais materiais construtivos, são também opções que aproximam esta
escola do modelo Mesquitano.
No entanto, existem outras particularidades que distinguem esta escola, no que se
refere à articulação do seu desenho com o clima. A mais determinante observa-se
na concepção das coberturas que apresentam nesta escola uma enorme
variedade de soluções. De uma só água nos pavilhões de salas de aula, com a
maior abertura na direcção de onde vêm os ventos frescos, este tipo de cobertura
cumpre mais eficazmente o seu desempenho ao incrementar a quantidade e a
velocidade do ar que atravessa, devido à diferença de alturas da caixa ventilada.
Tem também a vantagem de concentrar o escoamento das chuvas para o lado
oposto ao dos sistemas de circulação. Mas é nos pequenos pavilhões destinados à
cantina e ao auditório que o sistema de escoamento das águas pluviais vai mais
longe, com a concepção das coberturas com a pendente orientada para uma
caleira central. Também conhecida como cobertura em asa de borboleta,
aproxima-se de um vocabulário moderno que foi largamente usado na
arquitectura moderna brasileira.362 Tira-se ainda partido, no pavilhão administrativo,
de uma cobertura que cruza as duas inclinações tradicionais, mas a níveis
diferentes, permitindo a iluminação das duas alas de compartimentos que se
encontram no interior.

235. Cobertura ventilada de uma só água nos pavilhões de ensino em classe. 236. Cobertura de
águas cruzadas no pavilhão administrativo. 237. Cobertura em asa de borboleta no auditório

Acredita-se ter sido usado pela primeira vez por Le Corbusier y Pierre Jeanneret, no projecto não
construído para a Casa Errázuriz no Chile, em 1930.
362
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Daí resulta igualmente um sistema de sombreamento diferenciado das escolas
Mesquitanas. Para compensar a parte do edifício cuja cobertura se levanta para
Norte, surge no seu prolongamento um elemento de sombreamento vertical que
impede que a radiação solar incida directamente sobre os vãos.

238. Sistema de sombreamento vertical em fachadas viradas a Norte

Também na concepção dos brise-soleil há uma diferenciação em relação ao
programa de Fernando Mesquita. Tratam-se, neste caso, de peças pré-fabricadas
em betão que são acopladas à estrutura com base em peças metálicas que são
fixadas à armadura do pilar. Tem as vantagens de qualquer sistema pré-fabricado
e, estando ligeiramente afastado da parede, permite menos trocas de calor por
condução. Este sistema parece estar, no entanto, em pior estado de conservação
do que aquele que foi adoptado por Fernando Mesquita devido ao estado de
corrosão que a oxidação dos elementos metálicos atingiu.
A nível construtivo, observa-se um maior recurso a peças pré-fabricadas e
modulares em betão do que aquele que se conseguiu apurar nas escolas de
Mesquita e um incremento do uso do „betão como o principal material usado para
acabamento‟.363 Este adquire um maior protagonismo na concepção de uma
„linguagem arquitectónica que, em Maputo, é claramente brutalista‟,364 revestida
de uma maior exuberância construtiva e formal do que as escolas de Fernando

363 João Vieira Caldas – “Design with Climate in Africa. The World of Galleries, Brise-Soleil and Beta
Windows”, p. 21 (tradução livre)
364 Idem.
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Mesquita que, face à escassez dos recursos disponíveis e ao facto de decorrerem
um programa-tipo que tinha como objectivo a intensa, extensa e rápida
proliferação, eram minuciosamente reduzidas ao essencial.

239. Junta de ligação entre elementos pré-fabricados na cobertura de circulação principal

„Este projecto (…) insere-se claramente na fase tardia da carreira de Tinoco,
interessado numa articulação entre as referência "tropicais" do Movimento
Moderno e as gramáticas de difusão posterior (de vertente Brutalista e Organicista).
Neste sentido, terá sido também determinante a participação do arquitecto José
Forjaz, como representante de uma geração mais nova, mais sensível à valorização
das condicionantes específicas do lugar do que à imposição de fórmulas
universais‟.365
É no entanto na „fórmula‟ de Fernando Mesquita que claramente reside a
concepção deste projecto. O que o parece distinguir, em suma, é o grau de
exactidão face ao futuro. Parece haver uma atitude de certeza na concepção
desta escola que não se coaduna com a incerteza de programa e capacidade
que era um dado adquirido e de génese, transversal a todo o programa
Mesquitano destinado ao ensino secundário. Isso resulta numa aparência mais
assertiva e encerrada, no sentido de projecto terminado – com todas as vantagens
programáticas, construtivas e formais que daí advêm – do que o carácter incerto, e
muitas vezes até aparentemente frágil e inacabado, que as escolas de Mesquita
apresentavam.
365 André

Ferreira – op cit, p. 182.
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„A atracção do território virgem e sem limite, pronto a ser transformado pelo
arquitecto organizador e transformador das sociedades, será protagonizada no
caso português pelas colónias africanas‟.366

III.2. O MODERNO E O CLIMA NA ÁFRICA
LUSÓFONA (1945-1975)

366 Ana

Tostões – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 4.

Figura 240. Capa – „Escola Secundária de Pemba‟ (-).
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„Liberdade individual e acção colectiva são os dois pólos entre os quais se
desenrola o jogo da vida‟.367
A diáspora do Movimento Moderno para a África Lusófona foi, de um modo geral,
resultado do balanço entre estas duas questões: liberdade individual na partida de
uma geração de arquitectos em busca de novas oportunidades longe do
ambiente repressivo do Estado Novo; acção colectiva na consciência da
responsabilidade social que os movia, assente na convicção da capacidade
transformadora da arquitectura.
No que se refere à primeira questão, nos anos 50, „os tempos eram obviamente
difíceis, no Portugal Ibérico, para uma afirmação livre da “nova geração” de
arquitectos no retrógrado e repressivo ambiente, cultural e social, do País. Para os
novos profissionais era inevitável pensar na “saída”, como solução de recurso para
a abertura de vida que aqui lhes era negada. (…) a “terra das oportunidades” era
a propagandeada “África Portuguesa” do Regime Salazarista.‟368 Chegada àquele
„território virgem e sem limite‟369 a geração emigrante terá acreditado poder vir ali a
„construir um novo lugar, um novo mundo que cumpriria os desígnios que
reclamavam e os mergulharia na contemporaneidade‟.370 Estando „livres para
construir o passado de amanhã‟, 371 como o haviam já sentido os seus
contemporâneos brasileiros, a extensão e a necessidade de desenvolvimento
daqueles territórios iria proporcionar „um vasto campo de experimentação e
inovação no urbanismo e na arquitectura‟372 „com base na universalidade do
ideário moderno‟.373
Este estava necessariamente ligado à „acção colectiva‟ invocada: „a ligação
entre “arquitectura e revolução” transformou-se numa evidência para muitos dos
arquitectos portugueses e a afirmação da Arquitectura Moderna converteu-se num
objectivo, também ele político.‟374 Com o ambiente do pós 2ª Guerra Mundial,
„numa situação de forte politização de sinal democrático, é finalmente integrada
Le Corbusier – La Charte d‟Athènes, travaux du 4ème CIAM. Paris: Plon, 1943. Arquitectura, 2ª
série, nº 30, 1949, p. 15.
367

José Manuel Fernandes – “Arquitectura Moderna Portuguesa na África Subsahariana” in Roberto
Prado; Paz Martí (dir.) – La Modernidad Ignorada: Arquitectura Moderna de Luanda, p. 46.
368

369

Ana Tostões – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 43.

370 Ana

Tostões; Maria Manuel Oliveira – op cit, p. 4.

371 Oscar Niemeyer no filme de Fabiano Maciel – Oscar Niemeyer: a Vida é um Sopro. Brasil: Santa
Clara Comunicação – Midas Filmes, 2006.

Ana Tostões – “Entre Cáncer y Capricornio: un Laboratorio de Arquitectura. Vivienda en la Àfrica
Subsahariana, los Casos de Angola y Mozambique”. Visions, nº 10, 2011.
372

373 Ana

Tostões; Maria Manuel Oliveira – op cit, p. 4.

374 Idem,
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entre nós a componente ideológica do Movimento Moderno‟. 375 Foi nesse contexto
que os arquitectos, com uma nova consciência de responsabilidade social,
começaram a exigir a sua participação na resolução do problema da habitação e
do planeamento urbano, sem renegar as conquistas da industrialização e as
características e necessidades reais do seu tempo. Com a convicção de que o
„trabalho colectivo pode(ria) ser eficaz como plataforma difusora da ideologia
moderna‟376, organizaram-se em grupos unidos por ideais comuns: em 1946 formouse em Lisboa o ICAT (Iniciativas Culturais Arte e Técnica), organizado em torno da
figura de Keil do Amaral 377 (1910-1975) e no Porto a ODAM (Organização dos
Arquitectos Modernos), em torno de Carlos Ramos (1897-1969).378 Foi no I Congresso
Nacional de Arquitectura em 1948379 que o direito à participação foi mais
veementemente reclamado. Reunindo três gerações de arquitectos, foram as duas
mais novas, pertencentes ao ICAT e ao ODAM, que tiveram o „papel determinante
no tom geral do Congresso, aliando ao pragmatismo, que a prática profissional já
ensinara, um desejo de profunda mutação‟. 380
Foi parte dessa geração que partiu para as colónias, onde os „as premissas do
Movimento Moderno, referenciadas ao ideário dos CIAM e a Le Corbusier e, por
essa via, ao expressionismo da moderna arquitectura brasileira381, foram adoptadas
no desenvolvimento de uma arquitectura moderna e tropical em África. Utilizando
os materiais e os processos de construção industrializados e tendo como principal
material o betão armado, os „desafios imediatamente levantados na tentativa de
construir na África sub-saariana foi o de adaptação ao clima local‟.382
„Do estudo aturado das condicionantes naturais (exposição solar, ventos
dominantes, intensidade da chuvas, características do solo…) e dos recursos
disponíveis (tecnologias e materiais disponíveis, mão de obra…) resultam soluções
exemplares para sombrear, para manter a ventilação natural, para organizar o
espaço, e que estiveram na génese da concepção. A busca de uma arquitectura

375

Ana Tostões – “O Congresso e “os Verdes Anos” 50”, p. 11.

376 Idem,

p. 12.

377 Sobre

o arquitecto ver Ana Tostões; Francisco Pires Keil do Amaral; Irisalva Moita – Keil do Amaral:
o Arquitecto e o Humanista. Lisboa: Câmara Municipal, 1999.

378 Ver

nota nº 120, p. 46.

Sobre este assunto consultar Ana Tostões – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos
50.
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Idem, p. 36.

381

Ana Tostões – “O Congresso e “os verdes anos” 50”, p. 13.

382 Idem.
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sustentável em harmonia com o tempo e com o espaço (…) constitui, certamente,
o maior valor patrimonial destas obras, deste legado‟.383
Foi neste contexto que se terá desenvolvido o programa escolar de Fernando
Mesquita. Traduzindo a confiança nas virtualidades da arquitectura do Movimento
Moderno, Mesquita desenvolve uma estratégia de actuação concebida com uma
metódica racionalidade: pelo que tem de técnico o arquitecto – como defende
Lúcio Costa –, Fernando Mesquita mostrou como „é praticamente possível resolver
(…) para a totalidade da população o problema da escassez de edifícios
escolares graças aos processos industriais da produção em massa‟384. O desenho
rigoroso e essencial é representativa do condicionado a uma construção de baixo
custo, que se pretendia rápida, durável e adaptável a futuras exigências.
Assim, a relação integrada entre o Moderno e o clima não está apenas presente
na incorporação da ordem natural, proclamada pela Carta de Atenas, na
concepção arquitectónica, nem apenas nas opções de desenho com o clima
com que se desenvolveu, mas também na hierarquia das intenções que o
arquitecto assumiu em termos construtivos, formais e programáticos.
Em guisa de conclusão, a referência à definição de “arquitectura” sustentada por
Lúcio Costa pemite extrapolar a sintonia que a relaciona com a prática de
Fernando Mesquita: „a arquitectura depende, necessariamente, da época da sua
ocorrência, do meio físico e social a que pertence, da técnica decorrente dos
materiais empregados e, finalmente dos objectivos visados e dos recursos
financeiros disponíveis para a realização da obra, ou seja, do programa proposto.
Pode-se então definir a arquitectura como construção concebida com a intenção
de ordenar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de
um determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado
programa‟.385
Não podemos, no entanto, deixar de incluir nesta análise final uma observação, em
forma de interrogação, relativamente aos casos de estudo em que os dois
principais elementos climáticos estruturantes da criação arquitectónica em regiões
tropicais – o Sol e os Ventos – não estiveram em consonância na definição de uma
orientação que permitisse simultaneamente o desempenho da protecção solar e
da ventilação natural. A situação de compromisso entre os dois dá origem à maior
questão que ficou por explicar no contexto desta dissertação: será resultado de
383 Ana

Tostões; Ana Magalhães – op cit, p. 172.

384 Lúcio

Costa – op cit, p. 19.
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Costa – op cit, p. 19.
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uma aplicação indiscriminada a outras situações de um projecto-tipo inicialmente
concebido para os casos em que os ventos vinham do quadrante Sul?
Firmimo Trabulo parece encaminharmo-nos para uma possível interpretação da
situação:
„No princípio, o homem procurou simplesmente adaptar-se ao meio, encontrando
na caverna o refúgio e a defesa contra as agressões climáticas. A caverna, muitas
vezes disputada às feras, era porém húmida, hostil, incómoda e o homem era
inteligente e imaginativo. Começou por encontrar o tipo mais simples de abrigo,
que, ainda hoje, algumas das mais primitivas tribos australianas utilizam; o
paravento. Um único paramento de palha entrançada, colocada ao alto. (…) E os
índios do Amazonas, com dois paraventos que equilibram, obtêm a tenda. Estava
encontrado o refúgio, aberto o caminho que conduziria à “máquina de habitar”
do nosso tempo. Nesta, o conceito inicial da defesa permanece, e não o invalidam
a introdução de novos aspectos na temática do seu problema. Motivações
diversas interferem e conferem-lhe novos aspectos, mas, na essência, o
“substractum” de abrigo, a atitude de defesa é a mesma. O homem defende-se
do tempo, das feras, e por fim do próprio homem. (…) Desde a tenda dos povos
nómadas, às construções definitivas das civilizações mais evoluídas, todo um
esforço gigantesco nos atesta a adaptação do homem ao quadro geográfico. O
privilégio de poder actuar e modificar o meio geográfico conferiu ao homem
possibilidades de expandir a sua acção às mais inóspitas regiões da terra. Impelido
pela necessidade de se fixar e abrigar, constrói inicialmente com os materiais que
estão ao seu alcance, produzindo o fenómeno que levará Josué de Castro a
concluir que “a habitação reflecte sempre, nas suas linhas gerais, as diversas
condições do meio natural”. Com o apuramento técnico e a utilização de
“standarts” universais, caminha-se para uma uniformização progressiva que
começa a ignorar os condicionamentos naturais, na esperança de encontrar,
nessa técnica, a resposta a todas as solicitações e a solução de todos os aspectos.
(…) Nota-se, pois, um nítido retrocesso. O drama do arquitecto, irresponsabilidade
técnica, a ânsia de padronizar o mundo, e a fé desmedida em processos
mecânicos, têm, possivelmente, de estar na base do paradoxo‟.386
Recordo-me, no entanto, no contexto de uma conversa que tive o prazer de ter
com o arquitecto Castro Rodrigues 387 da sua exclamação cheia de convicção:
„Porque a minha teoria é esta: o insecticida e o fungicida mais barato que há é o
sol! “Ah estamos em África, vamos tapar o sol”. Não, eu tapo quando o sol for
386 Firmino
387

Trabulo – op cit, p. 107-108.

Entrevista pessoal realizada a 3 Abril de 2012.
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excessivo, quando houver necessidade de uma defesa. Agora, fora isso, deixam-no
entrar à vontade!‟.388
Sem terem restado dúvidas quanto ao previlégio que Fernando Mesquita atribuiu à
circulação do ar para a definição das condições de conforto das salas de aula,
fica, com o pensamento de Castro Rodrigues, a questão em aberto acerca das
verdadeiras razões que terão estado na origem da concepção do programa de
Fernando Mesquita, nas cidades em que os ventos sopram de Norte na estação
quente.
„Deixar entrar o Sol!‟ 389 ?

388 Esta ideia também é defendida pelo arquitecto no seu livro Um Cesto de Cerejas: Conversas,
Memórias, uma Vida – op cit, p. 243: „Fui sempre da teoria de que o sol deve entrar nas casas.
Comandado. Porque é o único insecticida, o fungicida mais barato que há. Portanto, ventilação
transversal e entrada do sol comandada. Quando começar a ser incómodo fecha-se. A minha
prática foi sempre assim.‟ Castro Rodrigues exerceu a sua profissão em Angola e não em
Moçambique.
389

Entrevista pessoal realizada a Castro Rodrigues dia 3 Abril de 2012.
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DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
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Desbravando caminhos virgens, a investigação levada a cabo foi constantemente
acompanhada da consciência crescente de variadíssimas questões que, nos
limites temporais e de objectivos com que se prenderam este trabalho, não foram
passíveis de ser investigadas.
Considerando a presente dissertação como um ponto de partida para um estudo
que se pretende mais vasto, saliento algumas delas:
Do ponto de vista da compreensão histórica e ideológica do programa
arquitectónico abordado, ficou de fora o estudo da vida e obra dos autores dos
projectos. O estudo da personagem Fernando Mesquita é urgente. Enquanto chefe
de repartições e divisões dos Serviços de Obras Públicas da Província de
Moçambique, terá influenciado e sido influenciado por diversas e diversificadas
personagens, tendo, tanto quanto foi possível identificar, tocado em variadas
áreas, da arquitectura ao urbanismo. É igualmente imprescindível identificar outros
autores que permanecem incógnitos e cuja presença é recorrente nos processos
de obra, nomeadamente Cardoso Alves e Rute Bota.
É também

determinante o conhecimento mais profundo do ensino em

Moçambique durante o período temporal investigado – e a respectiva evolução –
para permitir um entendimento mais rigoroso da relação entre a concepção
arquitectónica e as necessidades funcionais das escolas.
O estudo da inserção urbana dos edifícios escolares é também um tema a ser
desenvolvido.

Arquitectura

e

urbanismo

eram,

nesta

época,

disciplinas

complementares e inseparáveis – Fernando Mesquita era arquitecto e urbanista –,
pelo que seria de todo o interesse entender-se essa relação no caso concreto das
escolas. Todo o tratamento paisagístico envolvente, em estreita relação com o
sector desportivo, ficou igualmente fora do âmbito desta tese, tal como o estudo
do vocabulário formal também pouco desenvolvido.
A identificação de pontos de contacto e de discrepância entre as realidades
relativas à construção escolar na metrópole e em Moçambique e mesmo a
comparação entre a de Moçambique e de outros territórios tropicais seria
igualmente um tema rico de conteúdos a todos os níveis.
Faltaram a este trabalho visitas aos casos de estudo. Como alternativa, foram
ouvidos os testemunhos dos membros do projecto EWV que os visitaram e que
necessariamente condicionaram o modo como olhei para o material de que
dispunha.
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Mas, sobretudo, parece-me que a utilidade de todas estas questões será tanto
maior quanto mais deferido for o destino operativo do conhecimento. A conclusão
incontestável

deste

trabalho

é

a

extraordinária

qualidade

do

conceito

arquitectónico destas escolas. Com um moderno dos mais duros e racionalistas que
pude observar, lado a lado com uma sensível adequação às condicionantes do
lugar e do clima, estas escolas são ainda hoje intensivamente utilizadas, acredito
eu, comprovando-se a sua eficiência. No entanto, passados mais de 40 anos, estes
edifícios, a ultrapassar o fim do seu ciclo de vida, deparam-se agora com a
ameaça de profundas transformações económicas e demográficas, em que
imperam as novas construções descontextualizadas e insensíveis ao meio
ambiente.
„Owing to their interesting architectural features and the proven efficacy of their
systems of shading and ventilation, these buildings deserve exemplary rehabilitation
work, including the conservation or re-installation of the natural and sustainable
systems of dealing with the climate that were used in their construction.‟390
A perspectiva da possibilidade futura de reabilitação convida a ir mais longe nas
questões relativas à avaliação da sustentabilidade nas suas três vertentes: social,
económica e ambiental. Dessa perspectiva, para além do necessário diagnóstico
do desempenho espaço-funcional e físico-construtivo, será determinante a
delicada avaliação do desempenho sociocultural que estas estruturas assumem
hoje em Moçambique.
„O nosso papel como arquitectos e urbanistas do Terceiro Mundo é, primariamente,
o de aprofundar a compreensão das características económicas, sociais e culturais
da nossa sociedade, ou sociedades, e das suas dinâmicas de transformação a fim
de encontrar as soluções mais adequadas (…) para os problemas espaciais e da
construção‟.391
Sendo essa a minha maior expectativa em relação a esta investigação, olhei para
ela como uma primeira tentativa de perceber o passado, para, a partir dele,
analisar o presente e poder-se vir a reinventar o seu futuro.

João Vieira Caldas – “Design with Climate in Africa. The World of Galleries, Brise-Soleil and Beta
Windows”, p. 23.
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Forjaz - “Entre o adobe e o aço inox – O papel do arquitecto e urbanista no terceiro Mundo”
in José Forjaz - Entre o adobe e o aço inox: ideias e projectos. Lisboa: Caminho, 1999.
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AHU-UM-DGOPC-NDT-OP00258-4/2628-1/2
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Liceu Pero de Anaia (Beira, 1956)
Fonte: AHU acl-mu-dgopc-dsuh-OOO, cx0l7/processo 511

Liceu António Enes (Maputo, 1956)
Fonte: AHU acl-mu-dgopc-dsuh-OOO, cx058/processo 509
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Fonte: AHU acl-mu-dgopc-dsuh-OOO, cx008/processo 504

Escola Técnica Elementar de Malange (Malange, 1956)
Fonte: IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1928/01492

Escola Elementar (Silva Porto, 1956)
Fonte: AHU acl-mu-dgopc-dsuh-OOO, cx036/processo 487

Escola Técnica Elementar de Inhambane (Inhambane, 1965)
Fonte: AHU acl-mu-dgopc-dsuh-OOO, cx014/processo 50
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Escola Primária para a Manga (Beira, 1952)
Fonte: MOPH, processo nº 2377

Escolas enquadradas no programa de Fernando Mesquita
Escola com 1 Sala de Aula (1955)
Fonte: MOPH, processo nº 2479

Escola com 4 Salas de Aula (Pemba, -)
Fonte: MOPH, processo nº 2571

Escola com 4 Salas de Aula (Dondo, 1966)
Fonte: MOPH, processo nº 2646

Escola com 4 Salas de Aula (Mambone, 1966)
Fonte: MOPH, processo nº 2645

Escola com 8 Salas de Aula, (Projecto-tipo, 1957)
Fontes: MOPH, processo nº 2509.
IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1926/14284 – “Projectos-tipo de Escolas Primárias do Estado de
Moçambique, 1960-1972” – processo nº 2509

Escola com 8 Salas de Aula (Maputo, 1958)
Fonte: MOPH, processo nº 2536

Escola com 8 Salas de Aula (Tete, 1959)
Fonte: MOPH, processo nº 2569

Escola da Munhava (Beira, -)
Fonte: MOPH, processo nº 2452

Escola Primária de Nampula (Nampula, 1960)
Fonte: MOPH, processo nº 2621

Escola Primária de Vila Pery (Chimoio, 1960)
Fonte: MOPH, processo nº 2643

Escola Primária Missão de S. José de Lhangalene (Maputo, 1960)
Fonte: IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1926/14284, “Projectos-tipo de Escolas Primárias do Estado de
Moçambique, 1960-1972”, processo nº 2624
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Escola Primária do Chamanculo (Maputo, 1968)
Fonte: IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1926/14284, “Projectos-tipo de Escolas Primárias do Estado de
Moçambique, 1960-1972”, processo nº 2909

Escola António Enes (Beira, 1971)
Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3072

Escolas Primárias (projecto-tipo, 1973)
Fonte: MOPH, processo nº 3216

Escola Primária do Bairro das Mahotas (Maputo, 1973)
Fonte: MOPH, processo nº 3108

Escola Técnica de Nampula (Nampula, 1959)
Fonte: MOPH, processo nº 2615.

Escola Técnica de Quelimane (Quelimane, 1960)
Fonte: MOPH, processo nº 2619.

Escola Técnica de Inhambane (Inhambane, 1960)
Fonte: MOPH , processo nº 2660

Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques (Maputo, 1961)
Fontes: MOPH, processo nº 2667.
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AHU-MU-OP00582-4/2646-1/2
AHU-MU-OP00584-4/2646-1/2
AHU-MU-OP00585-4/2646-1/2

Escola Técnica de Lichinga (Lichinga, 1964)
Fonte: MOPH, processo nº 2749

Liceu Gago Coutinho (Nampula, 1969)
Fonte: MOPH, processo nº 2710

Liceu de Quelimane (Quelimane, 1969)
Fonte: MOPH, processo nº 2981

Escola Preparatória de Matola (Maputo, 1970)
Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3026
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Escola Preparatória da Zona Noroeste (Maputo, 1970)
Fonte: Conselho Municipal de Maputo; MOPH, processo nº 3048.

Escola Preparatória da Zona Norte (Maputo, 1972)
Fonte: MOPH, processo nº 3158.

Escola Preparatória de Nacala (Nacala, 1973)
Fonte: MOPH, processo nº 3208

Escola Preparatória (1973)
Fonte: MOPH, processo nº 3209

Escola Industrial e Comercial de Matola (Matola, 1973)
Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3205

A difusão do programa de Fernando Mesquita
Escola Secundária da Polana (Maputo, 1969)
Fonte: MOPH, processo nº 2650

Outros projectos com o nome de Fernando Mesquita associado
Serviços Meteorológicos. Habitação para 2 Observadores Indígenas (1956)
Fonte: MOPH, processo nº 2943

Escola Paiva Manso Ampliação (Maputo, 1958)
Fonte: MOPH, processo nº 2534

Pousada (Gorongosa, 1955)
Fonte: MOPH, processo nº 2416

Serviços de Fazenda e Almoxarifado (João Belo, 1958)
Fonte: MOPH, processo nº 2564

Escola de Medicina Humana (Maputo, 1963)
Fonte: MOPH, processo nº 2772

Escola de Marinharia e Pesca (Ilha de Moçambique, 1964)
Fonte: MOPH, processo nº 2791

Hospital de Tuberculosos e Hospital de Cronicos (Machava, 1968)
Fonte: MOPH, processo nº 2751
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ANEXO 1 FICHAS DO CLIMA
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FICHA DO CLIMA DA CIDADE DE MAPUTO

(E DE MATOLA por consideração, face à proximidade)
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e José Boléo – “Elementos para o estudo das condições climáticas de Moçambique”. op cit, p. 121
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O COMPORTAMENTO DOS VENTOS

A vermelho: ventos predominantes ao longo do ano;
A azul: ventos predominantes na estação quente

A TEMPERATURA

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade

A PLUVIOSIDADE

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade

A HUMIDADE

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade
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FICHA DO CLIMA DA CIDADE DO CHIMOIO
O COMPORTAMENTO DO SOL

Fonte: autoria própria com o recurso ao programa SOL-AR
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FICHA DO CLIMA DA CIDADE DE QUELIMANE
O COMPORTAMENTO DO SOL

Fonte: autoria própria com o recurso ao programa SOL-AR
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Fonte: AZEVEDO, Ário L. – “O clima: estudo de alguns factores climáticos”, op cit, p. 80-84
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FICHA DO CLIMA DA CIDADE DE TETE
O COMPORTAMENTO DO SOL

Fonte: autoria própria com o recurso ao programa SOL-AR
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Carta Solar (latitude 16º S)

20 15 10

Fonte: autoria própria com o recurso a José Faria – “Condições climáticas de Moçambique”, op cit
e José Boléo – “Elementos para o estudo das condições climáticas de Moçambique”. op cit, p. 121
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O COMPORTAMENTO DOS VENTOS
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/J

A vermelho: ventos predominantes ao longo do ano;
A azul: ventos predominantes na estação quente

A TEMPERATURA

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade

A PLUVIOSIDADE

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade

A HUMIDADE

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade
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Fonte: AZEVEDO, Ário L. – “O clima: estudo de alguns factores climáticos”, op cit, p. 80-84
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FICHA DO CLIMA DA CIDADE DE NACALA
O COMPORTAMENTO DO SOL

Fonte: autoria própria com o recurso ao programa SOL-AR

22 JUN
24 JUL

22 JUN
21 MAI

28 AGO

16 ABR
21 MAR

23 SET
20 OUT
22 NOV
22 DEZ

18

17

16

13 12 11 10
9
15 14

8

23 FEV
7

6

21 JAN
22 DEZ

Carta Solar (latitude 14º S)

O COMPORTAMENTO DOS VENTOS

Sem dados

A TEMPERATURA

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade

A PLUVIOSIDADE

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade

A HUMIDADE

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade
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FICHA DO CLIMA DA CIDADE DE LICHINGA
O COMPORTAMENTO DO SOL

Fonte: autoria própria com o recurso ao programa SOL-AR
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23 SET
20 OUT
22 NOV
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9
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8
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7
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22 DEZ

Carta Solar (latitude 13º S)

O COMPORTAMENTO DOS VENTOS

Fonte: autoria própria com o recurso a José Faria – “Condições climáticas de Moçambique”, op cit
e José Boléo – “Elementos para o estudo das condições climáticas de Moçambique”. op cit, p. 121

JAN

5

ABR / JUL

km/h

JAN

20 15 10

A vermelho: ventos predominantes ao longo do ano;
A azul: ventos predominantes na estação quente

A TEMPERATURA

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade

A PLUVIOSIDADE

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade

A HUMIDADE

Não se procedeu à análise deste elemento devido à não identificação de casos de estudo construídos nesta cidade
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FICHA DO CLIMA DA CIDADE DE PEMBA
O COMPORTAMENTO DO SOL
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Carta Solar (latitude 12º S)

O COMPORTAMENTO DOS VENTOS
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Fonte: autoria própria com o recurso ao programa SOL-AR
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17

Projecção (aproximada)
dos raios solares verticalmente

Fonte: autoria própria com o recurso a José Faria – “Condições climáticas de Moçambique”, op cit
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20 15 10

5

ABR / JUL

A vermelho: ventos predominantes ao longo do ano;
A azul: ventos predominantes na estação quente

A TEMPERATURA

Sem dados

A PLUVIOSIDADE

Sem dados

A HUMIDADE

Sem dados
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LEGENDA:
(-) - sem dados
(*) - autor não identificado
(**) - projecto não construído ou não localizado

ANEXO 2 FICHAS DAS ESCOLAS
13

14

ANEXO 2.1
O PROGRAMA DE FERNANDO MESQUITA
15

16

2.1.1 Escolas Primárias
17

18

POSTO ESCOLAR (projecto-tipo: rural)

01

Data do projecto: 1954-1964
Observações: projecto-tipo sem referências construídas identificadas. Autoria desconhecida.

FOTOGRAFIAS
Projecto-tipo: não se aplica.
Fonte: BOTA, Rute – Relatório: Situação das escolas primárias em Moçambique no último decénio. DGOPC - MU, 1971

Planta

Corte
Escala 1:500

Tipo

DESENHOS

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
UNIDADE PEDAGÓGICA
Sala de aula
I.S.

POSTO ESCOLAR (PROJECTOANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

Não se procedeu à realização deste estudo devido à não identificação de casos de estudo construídos correspondentes a
este projecto-tipo.

19

ESCOLA COM 1 SALA DE AULA (projecto-tipo)

02

Data do projecto: 1955
Local do projecto: SOP - 1ª Repartição - SEP
O arquitecto: Fernando Mesquita
Visto: Eng. Chefe de secção: Pimentel Freixo
Visto: Eng. Chefe: A. Osório Ruas
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: Q. Matos Fernandes
Observações: projecto-tipo sem referências construídas identificadas.

FOTOGRAFIAS
Projecto-tipo: não se aplica.

Fonte: MOPH, processo nº 2479. Fotografia: André Faria Ferreira, 2005 (modificado por Zara Ferreira)

DESENHOS

Alçado Sul

Alçado Norte

Planta

Escala 1:500

Tipo

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
Cantina
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gabinete dos professores e
do director
I.S. dos professores

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo devido à não identificação de casos de estudo construídos correspondentes a
este projecto-tipo.
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ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (projecto-tipo: vila ou cidade)

03

Data do projecto: 1954-1964
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto-tipo: não se aplica.
Fonte: BOTA, Rute – Relatório: Situação das escolas primárias em Moçambique no último decénio. DGOPC - MU, 1971

DESENHOS

Corte

Planta
Escala 1:1000

Tipo

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
Cantina

ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (PROJECTO-TIPO)
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Sala de professores
I.S. dos professores

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
A análise climática deste projecto-tipo será realizada no projecto construído identificado e enquadrado nesta tipologia
(Escola com 4 Salas de Aula, Pemba - Ficha 04), ao nível particular da sua situação concreta.

21

Localização: Pemba 12°57’54.66”S 40°29’52.23”E
Nome actual: Escola Secundária 16 de Junho
Data do projecto: (-)
Local do projecto: SOP - 1ª Repartição - SEP

04

50 metros

ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (nome do projecto)

FOTOGRAFIAS

Fonte: IICT, autor desconhecido.
http://actd.iict.pt/view/actd:AHUD7777

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Observações: Esta escola consiste numa duplicação em
planta do projecto-tipo anterior, provavelmente cada uma
delas destinada, na sua origem, a alunos de sexos distintos;
actualmente é uma escola secundária; destingue-se da
maioria das escolas pelo desnível acentuado que assume
superiormente a sua implantação em relação à rua.

Fonte: Google Earth

Arquitecto: Fernando Mesquita
Visto: Eng. Chefe de Secção: (-)
Visto: O Engenheiro Chefe: A. Osório Ruas

Vista geral da escola. Fachada Sul e Poente

Vista geral da escola. Fachada Sul

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fachada Norte

Fachada Norte
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Corredor de circulação. Fachada Sul
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fachada Norte

Sala de aula

ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA

04

Fonte: MOPH, processo nº 2571. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Planta topográfica
Escala 1:1000

Tipo

Circulação

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL
Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com
4 Salas de Aula (projecto-tipo: vila ou cidade) apresentado
X na Ficha 03, não se procedeu à realização deste estudo por
falta de informação rigorosa acerca da distribuição funcionalZ original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do
referido projecto.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
X
Z

X
Z
A

Implantação e direcção dos ventos dominantes
na estação quente

Corte X - Ventilação transversal e
sombreamento da fachada Norte

Corte Z - Sombreamento
da fachada Norte
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A
A

ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (nome do projecto)

05

Localização: Dondo, (**)
Data do projecto: 1966
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP
Projectou: (-)
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: (*)
Visto: Eng. Chefe de Repartição: (-)
Eng. Chefe de Secção: (-)
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: MOPH, processo nº 2646. Fotografia: André Faria Ferreira, 2005

Planta topográfica
Escala 1:1000

Tipo

Circulação

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL
Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com
4 Salas de Aula (projecto-tipo: vila ou cidade) apresentado na Ficha 03, não se procedeu à realização deste estudo por
falta de informação rigorosa acerca da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do
projecto referido.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (nome do projecto)

06

Localização: Mambone, (**)
Data do projecto: 1966
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP
Projectou: (-)
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: (*)
Visto: Eng. Chefe de Repartição: (-)
Eng. Chefe de Secção: (-)
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: MOPH, processo nº 2646. Fotografia: André Faria Ferreira, 2005 (modificado por Zara Ferreira)

Planta topográfica
Escala 1:1000

Tipo

Circulação

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL
Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com
4 Salas de Aula (projecto-tipo: vila ou cidade) apresentado na Ficha 03, não se procedeu à realização deste estudo por
falta de informação rigorosa acerca da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do
projecto referido.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação associada.
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ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (projecto-tipo: zonas limítrofes da cidade)

07

Data do projecto: 1954-1964
Observações: projecto-tipo sem referências construídas identificadas. Autoria desconhecida.

FOTOGRAFIAS
Projecto-tipo: não se aplica.

Corte

Planta
Escala 1:1000

Tipo

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Sala de professores

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo devido à não identificação de casos de estudo construídos correspondentes a
este projecto-tipo.
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ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (projecto-tipo: zonas limítrofes da cidade)

08

Data do projecto: 1954-1964
Observações: projecto-tipo sem referências construídas identificadas. Autoria desconhecida.

FOTOGRAFIAS
Projecto-tipo: não se aplica.
Fonte: BOTA, Rute – Relatório: Situação das escolas primárias em Moçambique no último decénio. DGOPC - MU, 1971

Planta

DESENHOS

Corte
Escala 1:2000

Tipo
Circulação
ESCOLA
COM 8 SALAS DE AULA
(PROJECTO-TIPO)

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
Cantina
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Sala de professores

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo devido à não identificação de casos de estudo construídos correspondentes a
este projecto-tipo.
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ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (projecto-tipo: cidade)

09

Data do projecto: 1954-1964
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto-tipo: não se aplica.
Fonte: BOTA, Rute – Relatório: Situação das escolas primárias em Moçambique no último decénio. DGOPC - MU, 1971

Planta

Corte
Escala 1:2000

Tipo

DESENHOS

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
Cantina
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gabinete do director
I.S. dos professores
Gabinete médico
Habitação do guarda

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
O estudo da análise climática deste projecto-tipo foi realizado em todos os projectos construídos que foram identificados
enquadrados nesta tipologia, ao nível particular de cada situação concreta.
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ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (projecto-tipo)

10

Data do projecto: 1957
Local do projecto: SOP - 1ª Repartição - SEP
Arquitecto: Fernando Mesquita
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: Paulo Pereira
Visto: Eng. Chefe de Secção: H. de Oliveira e Sá
Visto: Eng, Chefe: A. Osório Dias
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto-tipo: não se aplica.

Fonte: MOPH, processo nº 2509. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012; PT/IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1926/14284,
processo nº 2509. Fotografia: Zara Ferreira

DESENHOS

Planta

Alçado Norte

Alçado Poente

Alçado Nascente
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ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (projecto-tipo)

Corte A-A

Corte B-B
Escala 1:2000

Tipo

10

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (PROJECTO-TIPO III)

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
Cantina
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gabinete do director
I.S. dos professores
Gabinete médico
Habitação do guarda

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
O estudo da análise climática deste projecto-tipo foi realizado em todos os projectos construídos que foram identificados
enquadrados nesta tipologia, ao nível particular de cada situação concreta.
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ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (nome do projecto)

11

Localização: Maputo, Chamanculo, (**)
Data do projecto: 1958
Local do projecto: SOP - 1ª Repartição - SEP
O arquitecto: Fernando Mesquita
Visto: Eng. Chefe de Secção: A. Albuquerque
Visto: Eng. Chefe: A. Osório Ruas
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: (*)
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: MOPH, processo nº 2536. Fotografia: André Faria Ferreira, 2005

Planta topográfica
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA, TETE, CHAMANCULO E BEIRA

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL

Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com 8
Salas de Aula apresentado na Ficha 10, não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação rigorosa acerca
da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do projecto referido.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (nome do projecto)

12

Localização: Tete, (**)
Data do projecto: 1959
Local do projecto: SOP - 1ª Repartição - SEP
O arquitecto: Fernando Mesquita
Eng. Chefe de Repartição: (-)
Visto: Eng. Chefe: A. Osório Dias
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: MOPH, processo nº 2569. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012.

Planta topográfica
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA, TETE, CHAMANCULO E BEIRA

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL

Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com 8
Salas de Aula apresentado na Ficha 10, não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação rigorosa acerca
da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do projecto referido.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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ESCOLA DA MUNHAVA (nome do projecto)

13

Localização: Beira, (**)
Data do projecto: (-)
Local do projecto: SOP - 1ª Repartição - SEP
O arquitecto: Fernando Mesquita
Visto: Eng. Chefe de Secção: Pimentel Freixo
Visto: Eng. Chefe: A. Osório Ruas
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: MOPH, processo nº 2452. Fotografia: André Faria Ferreira (modificado por Zara Ferreira)

Planta topográfica
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA, TETE, CHAMANCULO E BEIRA

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL

Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com 8
Salas de Aula apresentado na Ficha 10, não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação rigorosa acerca
da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do projecto referido.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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Data do projecto: 1960
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP
Projectou: (-)
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: (*)
Visto Eng. Chefe de Repartição: (-)
Eng. Chefe de Secção: (-)
Observações: destingue-se da maioria das escolas pelo
desnível acentuado que assume em relação à rua, a uma
cota significativamente mais baixa, à qual se tem acesso
através de uma grande escadaria.

Fonte: Google Earth

Localização: Nampula 15° 7’19.44”S 39°15’35.92”E
Nome actual: Escola Primária Parque Popular

14

50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA DE NAMPULA (nome original)

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

FOTOGRAFIAS

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Entrada da escola. Fachada Norte

Fachada Nascente
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Fachada Norte
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fachada Sul

Recreio arborizado. Fachada Sul

ESCOLA PRIMÁRIA DE NAMPULA

14

Fonte: MOPH, processo nº 2621. Fotografia: André Faria Ferreira, 2005 (modificado por Zara Ferreira)

DESENHOS

Planta topográfica
Escala 1:2000

Circulação

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL

ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA, TETE, CHAMANCULO E BEIRA

Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com 8
Salas de Aula apresentado na Ficha 10, não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação rigorosa acerca
da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do projecto referido.
X

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Z

X
10

Z
X

9

8 7 6

5

32 1

Z

10

8 7 6

9
10

Implantação e ventos dominantes
na estação quente

9

5

A

32 1

8 7 6

5

32 1

Corte X - Ventilação transversal e
sombreamento da fachada Norte

A

A

Corte Z - Sombreamento
da fachada
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Data do projecto: 1960
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP
Projectou: Fernando Mesquita
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: (*)
Eng. Chefe de repartição: (-)
Eng. Chefe de secção: (-)
Observações: esta escola implanta-se sobre uma
plataforma contínua elevada cerca de 30 cm do solo.

Fonte: Google Earth

Localização: Chimoio 19° 6’34.33”S 33°28’26.91”E
Nome actual: Escola Primária do 1º grau Amílcar Cabral

15

50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA PERY (nome original)

Fonte: Google Earth ID 50219117, 2011

FOTOGRAFIAS

Fonte: Google Earth ID 50219104, 2011

Vista geral da rua. Fachadas Sul e Poente

Fonte: Google Earth ID 50219083, 2011

Vista geral da rua. Fachadas Nascente e Norte

Vista geral do pátio da escola. Fachadas Norte e Poente
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ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA PERY

15

Fonte: MOPH, processo nº 2643. Fotografia: André Faria Ferreira, 2005 (modificado por Zara Ferreira)

Planta topográfica
Escala 1:2000

Tipo

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL
Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com 8
Salas de Aula apresentado na Ficha 10, não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação rigorosa acerca
da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do projecto referido.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

11

11
10

9

8 7 6 5 4 3 21

V
X

Z

11

10

9

11

8 7 6 5 4 3 21

10
Corte X - Ventilação transversal e
sombreamento da fachada Norte

9

10

8 7 6 5 4 3 21

Implantação e ventos dominantes
na estação quente
A
11

V

11
10

Z

Corte Z - Sombreamento
X
da fachada Sul

A

9

8 7 6 5 4 3 21

10

9

8 7 6 5 4 3 21

Corte V - Ventilação transversal e
sombreamento da fachada Norte
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A

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Google Earth

Localização: Beira 19°49’54.35”S 34°51’23.97”E

Observações: Autoria e data desconhecidas.

Galeria de circulação. Fachada Norte

38
50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA COMPLETA DE MACATUANE (nome actual)

Recreio arborizado. Fachada Norte

Fachada Norte

16

FOTOGRAFIAS

Sala de aula

Fachada Sul

Galeria de ligação entre os dois corpos

ESCOLA PRIMÁRIA COMPLETA DE MACATUANE

16
DESENHOS
Sem dados.
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

SCOLA PRIMARIA
BEIRA
ESCOLA MACATUANE,
PRIMARIA MACATUANE,
ANÁLISE FUNCIONAL

Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com 8
Salas de Aula apresentado na Ficha 10, não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação rigorosa acerca
da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do projecto referido.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

ESCOLA PRIMARIA MACATUANE,
11

11
10

V
X

9

8 7 6 5 4 3 21

10

11

Z

9

8 7 6 5 4 3 21

Corte X - Sombreamento da fachada
10
9
8 7 6 5 4 3 21
Norte

V
X

11
10

9

8 7 6 5 4 3 21

Z

Implantação
e ventos dominantes
A
na estação quente
11

11

A
10

V

Corte Z - Sombreamento
da fachada Sul

X

Z

9

8 7 6 5 4 3 21

10

9

8 7 6 5 4 3 21

Corte V - Sombreamento da fachada
Norte

A
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Localização: Quelimane 17°52’28.79”S 36°53’37.66”E

Fonte: Google Earth

Observações: Autoria e data desconhecidas.

17

50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA DE QUELIMANE (nome actual)

Fonte: Arquivo EWV, Catarina Delgado, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Catarina Delgado, 2012

FOTOGRAFIAS

Galeria de circulação. Fachada Norte

Fonte: Arquivo EWV, Catarina Delgado, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Catarina Delgado, 2012

Vista geral da escola. Fachada Norte

Fachada Sul

Fonte: Arquivo EWV, Catarina Delgado, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Catarina Delgado, 2012

Recreio. Ligação entre os dois corpos.

Sala de aula

40

Quadro

17

ESCOLA PRIMÁRIA DE QUELIMANE

DESENHOS
Sem dados.
Escala 1:2000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL

ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA, TETE, CHAMANCULO E BEIRA

Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com 8
Salas de Aula apresentado na Ficha 10, não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação rigorosa acerca
da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do projecto referido.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

11

11

Z
V

10

10

9

11

X

9
8 7 6 5 4 3 21
8 7 6 5 4 3 21

10

11
10

9

9
8 7 6 5 4 3 21
8 7 6 11
5 4 3 21

11

Corte X - Ventilação transversal e
10 Norte
sombreamento da fachada

9

10

8 7 6 5 4 3 21

Implantação e ventos dominantes
na estação quente
Z
X

V

A

B

A

11

11
10

B

Corte Z - Sombreamento
da fachada Sul

9

8 7 6 5 4 3 21

10

9

8 7 6 5 4 3 21

Corte V - Ventilação transversal e
sombreamento da fachada Norte
A

A

B

B

41

9

Localização: Maputo, 25°56’47.85”S 32°32’42.49”E
Data do projecto: 1960
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP

18

50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA MISSÃO DE S.JOSÉ DE LHANGALENE (nome original)

Projectou: Fernando Mesquita

Fonte: Google Earth

Desenhou: Cardoso Alves
Eng. Chefe de Repartição: (-)
Arq. Chefe de Repartição: (-)
Copiou: (-)
Observações:

FOTOGRAFIAS
Sem dados.
Fonte: PT/IPAD/MU/DGOPC/DSUH/1926/14284, processo nº 2509. Fotografia: Zara Ferreira, 2012

DESENHOS

Planta topográfica
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL
Apesar de aparentemente não restarem dúvidas quanto ao enquadramento desta escola no projecto-tipo Escola com 8
Salas de Aula apresentado na Ficha 10, não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação rigorosa acerca
da distribuição funcional original da escola. Suspeita-se no entanto que seja igual à do projecto referido.

42

ESCOLA PRIMÁRIA MISSÃO DE S.JOSÉ DE LHANGALENE

18

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

10
10

9

9
V
X

8

7

6 5 4 32 1

Z

B

7

6 54 32 1

9
Corte
X - Ventilação transversal e
8
7
654
sombreamento da fachada
Norte

V
A

8

10

32 1

10
A9

Corte Z - Sombreamento
7
8
da fachada Sul

6 54 32 1

Z

X

Implantação e ventos dominantes na
estação quente
V
X

10

A

Z

B

10

9

9

8

7

6 5 4 32 1

8

7

6 54 32 1

Corte V - Ventilação transversal e
sombreamento da fachada Norte
A

B

43

ESCOLA ANTÓNIO ENES (nome do projecto)

19

Localização: Beira, (**)
Data do projecto: 1971
Local do projecto: DPSOPT - 2ª Repartição - Divisão de Estudos - SCE
Projectou: Cardoso Alves
Desenhou: (-)
Copiou: (-)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Repartição: Fernando Mesquita
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3072. Fotografia: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Planta de localização
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

• • • • • • •• • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DESENHOS

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
Cantina
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Sala dos professores
I.S. dos professores
Gabinete médico
Habitação do guarda

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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ESCOLA ANTÓNIO ENES (nome do projecto) II

20

Localização: Beira, (**)
Data do projecto: 1971
Local do projecto: DPSOPT - 2ª Repartição - Divisão de Estudos - SCE
Projectou: Cardoso Alves
Desenhou: (-)
Copiou: (-)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Repartição: Fernando Mesquita
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3072. Fotografia: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Estudo prévio da planta topográfica
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

• • • • • • •• • • • • •• •• • • • •••••••••••••••••••••••••

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
Cantina
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Sala dos professores
I.S. dos professores
Gabinete médico
Habitação do guarda

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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ESCOLAS PRIMÁRIAS (projecto-tipo)

21

Data do projecto: 1973
Local de projecto: DPSOPT - 2ª Repartição - Divisão de Estudos - SCE
Projectou: Cardoso Alves
Desenhou: (-)
Copiou: (-)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Repartição: Fernando Mesquita
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto-tipo: não se aplica.
Fonte: MOPH, processo nº 3216. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

DESENHOS

Planta geral
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gabinete do director

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo devido à não identificação de casos de estudo construídos correspondentes a
este projecto-tipo.

46

Data do projecto: 1973
Local do projecto: DPSOP - 2ª Repartição - Divisão de
Estudos - SCE
O arquitecto: Cardoso Alves
Visto: Eng. Chefe de secção: A. Albuquerque
Visto: Eng. Chefe: A. Osório Ruas
Desenhou: (*)
Copiou: (*)
Observações:

Fonte: Google Earth

Localização: Maputo 25°55’3.68”S 32°36’34.28”E

22

50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA DO BAIRRO DAS MAHOTAS (nome original)

FOTOGRAFIAS
Sem dados.
Fonte: MOPH, processo nº 3108. Fotografia: André Faria Ferreira, 2005 (modificado por Zara Ferreira)

DESENHOS

Rede geral de esgotos e futura ligação de fossa ao colector e ligação ao abastecimento de água
Escala 1:2000

Tipo

Circulação

ANÁLISE TIPOLÓGICA E FUNCIONAL

Unidade de uso

Distribuição funcional
ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gabinete do director

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo devido à não identificação de casos de estudo construídos correspondentes a
este projecto-tipo.
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48

2.1.2 Escolas Técnicas
49

Data do projecto: 1959-1973
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP
DPSOPT - 2ª Repartição - SCE
Projectou: Fernando Mesquita; C. Alves (adaptou em 1970)
Desenhou: Cardoso Alves; Sampaio; (*)
Copiou: O. Fernandes; (*)
Visto: Eng. Chefe de repartição: (*)
Visto: Eng. Chefe de Secção: (*)

Fonte: Google Earth

Localização: Nampula 15°7’13.36”S 39°16’0.20”E
Nome actual: Instituto Industrial e Comercial de Nampula

FOTOGRAFIAS

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Observações: O projecto destinado aos pavilhões de ensino
em classe foi inicialmente concebido para dois pisos, tendose procedido a um projecto posterior de ampliação de um
piso.

Entrada da escola a Norte
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Pavilhões de ensino em classe. Fachadas Norte e Poente

Cantina. Fachada Sul
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Galeria de circulação principal

Canto coral (à esquerda) e cantina (à direita)
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23

50 metros

ESCOLA TÉCNICA DE NAMPULA (nome original)

Alpendre coberto para ginástica

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

ESCOLA TÉCNICA DE NAMPULA

Pavilhão de ensino em classe. Fachada Norte

23

Pavilhão do ginásio e mocidade portuguesa. Fachada Sul
Galeria de circulação de um pavilhão de ensino em classe

Salas de ensino experimental. Fachada Norte
Galeria de circulação principal

Pavilhão administrativo. Fachada Norte

Pavilhão de ensino em classe. Fachada Sul

Alpendre para bicicletas
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ESCOLA TÉCNICA DE NAMPULA

23

Fonte: MOPH, processo nº 2615. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Instalação eléctrica - Rede geral

DESENHOS

Pavilhão da administração. Planta

Pavilhão de salas de aula de ensino em classe. Planta

Pavilhão do ginásio e mocidade portuguesa. Alçado Sul

Pavilhão do ginásio e mocidade portuguesa. Alçado Norte

Pavilhão das salas de aula de ensino em classe
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Pavilhão das salas de aula de ensino em classe. Ampliação
de um piso

ESCOLA TÉCNICA DE NAMPULA

23
Escala 1:3000

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Tipo

Unidade de uso

Escala 1:3000

2

3

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais

1

SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de aula de ensino experimental
(desenho, trabalhos manuais e laboratório)
1 - Ginásio e mocidade portuguesa
2 - Cantina
3 - Canto coral

Planta dos 1º e 2º
pisos

Planta do piso térreo

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
X

V
Z

X
V
Z

X
V
Z
10
8 7 6

9

5 4 3 21

10
8 7 6

9

A

5 4 3 21

Corte V - Ventilação transversal e sombreamento
da fachada Norte do pavilhão das salas de
aula de
ensino em classe 10
A
8 7 6

9

Implantação e ventos dominantes
10
na estação quente
9
8 7 6 5 4 3 21

10
A

5 4 3 21

A

9
7

8

6

5 4 3 2 1

10

Corte Z - Sombreamento
da fachada Norte do pavilhão
das salas de aula de ensino em
classe

Corte X - Ventilação transversal e sombreamento
9
da fachada
Norte de uma sala de aula de ensino experimental
8

10

7

6

5 4 3 2 1

53

10

9
8

7

6

5 4 3 2 1

9
8

7

6

5 4 3 2 1

Data do projecto: 1960
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP
Inauguração: 1963
Projectou: (-)
Desenhou: (-)
Copiou: Ester Ferreira
Visto: Eng. Chefe de Repartição: (-)
Visto: Eng. Chefe de Secção: (-)

Observações:

Fonte: Google Earth

Localização: Quelimane 17°52’27.11”S 36°53’20.62”E
Nome actual: Escola Industrial e Comercial 1º Maio

24

50 metros

ESCOLA TÉCNICA DE QUELIMANE (nome original)

Fonte: Arquivo Figueirinhas

FOTOGRAFIAS

Fonte: Arquivo Figueirinhas

Entrada da escola. Fachadas Sul

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Entrada da escola. Fachadas Sul

Entrada da escola, fachadas Sul
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Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

ESCOLA TÉCNICA DE QUELIMANE

Ginásio

24

Galeria de circulação principal
Pavilhões de ensino experimental. Fachadas Sul

Pavilhões de ensino em classe. Fachadas Norte
Pavilhões de ensino em classe. Fachadas Sul

Janelas beta. Salas de aula

Núcleos de acesso vertical
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ESCOLA TÉCNICA DE QUELIMANE

24

Fonte: MOPH, processo nº 2619. Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

DESENHOS

Rede geral de abastecimento de água
Escala 1:3000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:3000

2

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais

3

1

Planta do piso térreo

56

ANÁLISE FUNCIONAL

SECTOR ADMINISTRATIVO

Planta do 1º piso

SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de aula de ensino experimental
(desenho, trabalhos manuais e laboratório)
1 - Ginásio e mocidade portuguesa
2 - Cantina
3 - Canto coral

ESCOLA TÉCNICA DE QUELIMANE

24

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

11
X
11 10
X

8 7 6 5 4 3 21

11

Z

X

9

10

V

Corte V - Ventilação transversal 10e sombreamento
da fachada Norte do pavilhão das salas de
A
B
aula de ensino
em classe

Z

V

Z

V

11

8 7 6 5 4 3 21

9

A

9

8 7 6 5 4 3 21

B

Implantação e ventos dominantes
na10 estação quente 9
8 7 6 5 4 3 21

A

B

11
10
A

B

9

8 7 6 5 4321

11

Corte X - Ventilação transversal
e sombreamento
10
9 8 7 6 5 4321
da fachada Norte de uma sala de aula de ensino experimental

Corte Z - Sombreamento
da fachada Sul do pavilhão
das salas de aula de ensino em
classe

11
10

9

8 7 6 5 4321

11
10

9

8 7 6 5 4321
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Localização: Inhambane 23°52’22.89”S 35°23’6.77”E
Nome actual: Escola Industrial e Comercial Eduardo
Mondlane

25

50 metros

ESCOLA TÉCNICA DE INHAMBANE (nome original)

Projectou: Fernando Mesquita
Desenhou: (-)
Copiou: (*)
Visto: Eng. Chefe de Repartição: (-)
Visto: Eng. Chefe de Secção: (-)
Observações:

Fonte: Google Earth

Data do projecto: 1960
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP
Inauguração: 1963

Fonte: Página oficial da escola do Facebook

Fonte: Página oficial da escola do Facebook

FOTOGRAFIAS

Entrada da escola a Norte

Pavilhões de ensino em classe. Fachada Norte.
Fonte: MOPH , processo nº 2660. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Planta das terraplanagens

58

DESENHOS

ESCOLA TÉCNICA DE INHAMBANE

25
Escala 1:3000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso

ANÁLISE FUNCIONAL

Escala 1:3000

2

3

1

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO

Planta do piso térreo

SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de aula de ensino experimental
1 - Ginásio e mocidade portuguesa
2 - Cantina
3 - Canto coral

Planta do 1º piso

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

Z
Z
V
V

Z

10
10

9

9

V

8

X

8

X

Implantação
e ventos dominantes
10
9
na estação
quente

A
1718

16

7

654 321

654 321

10 transversal e
Corte V - Ventilação
9 fachada Norte do
sombreamento
da
A
A
pavilhão
das salas de aula de8ensino
7
654
em classe

X

8

7

7

321

A

654 321

13 12 11 10
15 14
16
14 13 12 11 10 9
1715

9
8

8

7
6

7
6

18

8
8

Corte Z - Sombreamento
da fachada Norte do pavilhão
11 10
13 12de
das salas de
aula
ensino
em
9
15 14
8
16
classe
17

7
7

6
6

5 4

5 4
3

3

2 1

2 1

Corte X - Ventilação transversal e sombreamento
da fachada Norte de uma sala de aula de ensino
experimental

7
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6

18

8

6
8

7

6

5 4

3

2 1

7

6

5 4

3

2 1

Localização: Maputo 25°57’31.32”S 32°34’25.24”E
Nome actual: Escola Secundária Estrela Vermelha
Nomes anteriores: Escola Técnica Elementar Joaquim Araújo

26

50 metros

ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR DE LOURENÇO MARQUES (nome original)

Projectou: Fernando Mesquita
Desenhou: vários, incluíndo Cardoso Alves
Visto: Eng. Chefe de Repartição: (*)
Visto: Eng. Chefe de Secção: (*)
Observações:

Fonte: Google Earth

Data do projecto: 1961-62
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - SEP

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

FOTOGRAFIAS

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Vista geral da escola a Poente

Entrada da escola a Poente. Pavilhão administrativo
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Pavilhão administrativo. Fachada Sul

Galeria de circulação do pavilhão administrativo.
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Galeria de circulação principal

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012
Montagem de Zara Ferrreira

ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR DE LOURENÇO MARQUES

Pavilhão de ensino em classe. Fachada Norte

Janelas beta. Sala de aula de ensino experimental

26

Ginásio

Pavilhão de salas de desenho. Fachada Norte

Pavilhão administrativo. Fachada Norte

Sala de aula de ensino experimental
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ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR DE LOURENÇO MARQUES
Fonte: MOPH, processo nº 2667. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Planta geral

Salas de desenhos. Planta do R/C

Salas de desenho. Corte por B-B
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Salas de desenho.Corte por A-A

26
DESENHOS

ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR DE LOURENÇO MARQUES

26

Trabalhos manuais (masculino). Planta

Trabalhos manuais (feminino). Corte por A

Administração. Planta do pavimento

Administração. Corte por C
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ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR DE LOURENÇO MARQUES
Fonte: MOPH, processo nº 2667. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Administração. Alçado Nascente

26
DESENHOS

Administração. Alçado Poente

Sala de desenho. Alçado Norte e Nascente

Mocidade portuguesa e cantina. Alçado Sul

Mocidade portuguesa e cantina. Alçado Poente

Mocidade portuguesa e cantina. Alçado Nascente

Ginásio. Alçado Norte

Ginásio. Alçado Poente

Ginásio.Corte por D

64

ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR DE LOURENÇO MARQUES

26

Escala 1:3000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:3000

ANÁLISE FUNCIONAL

4
1

3

1

2

2

ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR J
Planta do piso térreo

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais

Planta do 1º piso

Planta do 2º piso

ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR JOAQUI
SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de aula de ensino experimental
1 - Salas de trabalhos manuais
2 - Salas de desenhos
3 - Mocidade portuguesa e cantina
4 - Canto coral

SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR DESPORTIVO
Ginásios

ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR JOAQUI
ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

10
10

9

9

V

8
8

7

6 5 4

32 1

8

7

6 5 4

32 1

7

6 5 4

32 1

V
X

X

10
9
Z

Z

V

Implantação e ventos
X dominantes
na estação quente

A

B

A

B

A

B

Corte X - Ventilação transversal e sombreamento
da fachada Norte do pavilhão das salas de desenho

Z

10
9

10

A

Corte Z - Sombreamento da fachada
Sul do pavilhão da administração

8

7

6 5 4 32 1

9
8
Corte X - Ventilação transversal
e sombreamento
da fachada Norte de uma sala de ensino experimental
10
9

8

7

6 5 4 32 1

7

6 5 4 32 1
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ESCOLA TÉCNICA DE LICHINGA (nome do projecto)

27

Localização: Lichinga, (**)
Data do projecto: 1964 - 1973
Local do projecto: DSOPT - 1ª Repartição - Quadro Complementar de Construções Escolares
Projectou: V. Rute Bota; Cardoso Alves; (*)
Desenhou: Cardoso Alves; (*)
Copiou: Macedo; (*)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Eng. Chefe de Secção: (*)
Observações:

FOTOGRAFIAS
Sem dados.
Fonte: MOPH, processo nº 2749. Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Planta geral

DESENHOS

Alçados
Escala 1:3000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:3000

2

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
SECTOR ADMINISTRATIVO

1

Planta geral

SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de aula de ensino experimental:
(oficinas e salas de desenho)
1 - Ginásio e mocidade portuguesa
2 - Canto coral
SECTOR DESPORTIVO
Ginásio

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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2.1.3 Liceus
67

Data do projecto: 1969-70
Local do projecto: DPSOP - 2ª Repartição - SCE

Observações: a construção encontra-se bastante
incompleta em relação ao projecto original. O projecto
inicial para esta escola era um dos projecto-tipo do GUU
(1963).

FOTOGRAFIAS
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: VIEIRA, Joaquim Carlos - Recordações de Moçambique.
Lisboa: Aletheia Editores, 2006

Projectou: (-); Rute Bota
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: Macedo; (*)
Enf. Chefe de Repartição: Pacheco
Eng. Chefe de Secção: (*)
Arq. Chefe de Divisão: Fernando Mesquita

Fonte: Google Earth

Localização: Nampula 15°7’11.46”S 39°16’7.05”E
Nome actual: Escola Secundária de Nampula

28
50 metros

LICEU GAGO COUTINHO (nome original)

Entrada da escola a Norte

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Salas de aula de ensino em classe. Fachada Norte

Pavilhões de ensino em classe. Fachadas Norte e Poente
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Pavilhão de ensino em classe. Fachada Norte

Galeria de circulação principal
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Alpendre coberto para ginástica

LICEU GAGO COUTINHO

28
Fonte: MOPH, processo nº 2710. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012.

Planta topográfica

DESENHOS

Implantação do projecto do GUU para o mesmo local
Escala 1:3000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:3000

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
1 - Cantina
2 - Canto coral
SECTOR DESPORTIVO
o q esta a tracejado nao foi construido
Alpendre de ginástica
1

2
Planta do piso térreo

Planta dos 1º e 2º pisos

A tracejado o que não se encontra
construído

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação suficiente para o desenvolver. No entanto por similaridade
de dimensões e opções de projecto face à Escola Técnica de Nampula, acredita-se que o desempenho climático das duas
escolas seja muito semelhante.
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Localização: Quelimane 17°52’17.98”S 36°53’31.54”E
Nome anterior: Liceu João de Azevedo Coutinho
Nome actual: Escola Secundária 25 de Setembro

29
50 metros

LICEU DE QUELIMANE (nome original)

Observações: Um dos pavilhões destinados ao ensino em
classe previsto em projecto não se encontra actualmente
construído.

FOTOGRAFIAS

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: VIEIRA, Joaquim Carlos - Recordações de Moçambique.
Lisboa: Aletheia Editores, 2006

Projectou: (*); Rute Bota; “Visto” Rute Bota
Desenhou: Cardoso Alves
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco; (*)
Arq. Chefe de Divisão: Fernando Mesquita
Copiou: Macedo; (*)

Fonte: Google Earth

Data do projecto: 1969-70
Local do projecto: DSOPT - 2ª Repartição - SCE

Galeria de circulação principal

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Entrada antiga da escola

Pavilhão de ensino em classe. Fachada Norte

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Pavilhão de ensino em classe. Fachada Sul

Lavatórios
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Galeria de circulação principal

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

LICEU DE QUELIMANE

Núcleo de acesso vertical

29

Sala de aula de ensino em classe
Sala de aula de ensino em classe

Galeria de circulação principal e ginásio vistos por cima
Alpendre coberto para ginástica

Janelas beta. Sala de aula de ensino em classe.
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LICEU DE QUELIMANE

29
Fonte: MOPH, processo nº 2981. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

DESENHOS

Planta topográfica
Escala 1:3000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:3000

1

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais

2

SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR ESCOLAR
um dos blocos de aula foi levado por aliens.
Salas de aulas de ensino em classe
1 - Cantina
2 - Canto coral
SECTOR DESPORTIVO
Alpendre de ginástica
Planta do piso térreo

Planta dos 1º e 2º

A tracejado o que não se encontra
construído.

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação suficiente para o desenvolver. No entanto por similaridade
de dimensões e opções de projecto face à Escola Técnica de Quelimane, acredita-se que o desempenho climático das
duas escolas seja muito semelhante.
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2.1.4 Escolas Preparatórias
73

ESCOLA PREPARATÓRIA DE MATOLA (nome do projecto)

30

Localização: Matola, (**)
Data do projecto: 1970
Local do projecto: DSOPT - 2ª Repartição - SCE
Projectou: (V.) Rute Bota
Desenhou: Cardoso Alves
Copiou: Macedo
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Divisão: Fernando Mesquita
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3026. Fotografia: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

DESENHOS

Planta topográfica
Escala 1:4000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:4000

2

1

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO

Planta geral

SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
1 - Cantina
2 - Canto coral
SECTOR DESPORTIVO
Alpendre de ginástica

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NOROESTE (nome do projecto) I

31

Localização: Maputo, (**)
Data do projecto: 1970
Local do projecto: DSOPT - 2ª Repartição - SCE
Projectou: Cardoso Alves
Desenhou: (-)
Copiou: (*)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Divisão: Fernando Mesquita
Observações:

FOTOGRAFIAS
Projecto não construído ou não encontrado: não se aplica.
Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3048. Fotografia: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

DESENHOS

Planta topográfica

ESCOLA PREPARATORIA DA ZONA NOROESTE 1

Escala 1:5000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:5000

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO

Planta do piso térreo

Planta dos pisos superiores
(número desconhecido)

SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de ensino experimental
(salas de trabalhos manuais)
Canto coral, cantina e complementos
SECTOR DESPORTIVO
Alpendre de ginástica

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NOROESTE (nome do projecto) II

32

Localização: Maputo 25°56’13.79”S 32°34’54.41”E
Nome actual: Escola Secundária Noroeste 1
Data do projecto: 1971
Local do projecto: DSOPT - 2ª Repartição - SCE
Projectou: Cardoso Alves
Desenhou: (-)
Copiou: (*)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Divisão: Francisco Assis
Observações:

FOTOGRAFIAS
Sem dados.

DESENHOS

Fonte: Google Earth

50 metros

Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3048. Fotografia: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Planta topográfica

Escala 1:5000

ESCOLA PREPARATORIA DA ZONA NOROESTE 2

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:5000

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de ensino experimental
(salas de trabalhos manuais)
Canto coral, cantina e complementos
Planta do piso térreo

Planta dos 1º,2º e 3º pisos

SECTOR DESPORTIVO
Alpendre de ginástica

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação suficiente para o desenvolver.
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ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NORTE (nome do projecto)

33

Localização: Maputo, (**)
Data do projecto: 1972
Local do projecto: DSOPT - 2ª Repartição - SCE
Projectou: Cardoso Alves
Desenhou: (-)
Copiou: Macedo; (*)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Divisão: Fernando Mesquita
Observações:

FOTOGRAFIAS
Sem dados.
Fonte: MOPH, processo nº 3158. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Planta geral

Escala 1:3000

Tipo

DESENHOS

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:3000

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de ensino experimental
(salas de trabalhos manuais)
Canto coral, cantina e complementos

Planta do piso térreo

Planta dos 1º e 2º pisos

SECTOR DESPORTIVO
Alpendre de ginástica

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação

Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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ESCOLA PREPARATÓRIA DE NACALA (nome do projecto)

34

Localização: Nacala, (**)
Data do projecto: 1973
Local do projecto: DSOPT - 2ª Repartição - SCE
Projectou: Cardoso Alves
Desenhou: (-)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Divisão: (*)
Copiou: (-)
Observações:

FOTOGRAFIAS
Sem dados.
Fonte:MOPH, processo nº 3208. Fotografia: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012.

Planta topográfica

Escala 1:4000

ESCOLA PREPARATORIA DE NACALA

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:4000

1
2
1

Planta do piso térreo

Planta dos 1º e 2º pisos

DESENHOS

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de ensino experimental
Canto coral, cantina e complementos
SECTOR DESPORTIVO
Alpendre de ginástica
OUTROS
1 - Lar
2 - Restaurante e convívio

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por se tratar de um projecto não construído ou não localizado e pela falta de
informação inerente a essa situação.
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2.1.5 Escolas Comerciais e Industriais
79

80

ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATOLA (nome original e actual)

35

Localização: Matola 25°56’21.19”S 32°28’7.26”E
Data do projecto: 1973
Local do projecto: DSOPT - 2ª Repartição - SCE
Projectou: Cardoso Alves
Desenhou: Macedo; (*)
Copiou: (*)
Eng. Chefe de Repartição: Pacheco
Arq. Chefe de Divisão: Fernando Mesquita; (*)
Observações: Não se observa a totalidade dos pisos prevista
em projecto num dos pavilhões.

FOTOGRAFIAS
Sem dados.

DESENHOS

Fonte: Google Earth

50 metros

Fonte: Conselho Municipal de Maputo, processo nº 3048. Fotografia: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Escala 1:2000

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:2000

ANÁLISE FUNCIONAL

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de ensino experimental
(oficinas, mecanografia e laboratório)
Canto coral, cantina e mocidade

Planta do piso térreo

Planta dos 1º piso

SECTOR DESPORTIVO
Alpendre de ginástica

ANÁLISE CLIMÁTICA: Implantação, Sombreamento e Ventilação
Não se procedeu à realização deste estudo por falta de informação suficiente para o desenvolver.
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82

ANEXO 2.2 A DIFUSÃO DO
PROGRAMA DE FERNANDO MESQUITA
83

Observações: autoria e data não identificadas.
Esta escola apresenta um léxico formal muito distinto dos
casos de estudo analisados neste trabalho, pelo que se
presume que a autoria não seja de Fernando Mesquita.
Destaca-se a presença dos vãos encerrados de vidro
simples ao invés de janelas beta, a presença de duas
galerias de circulação e o declive acentuado que o terreno
vai assumindo.

Fonte: Google Earth

Localização: Pemba 12°57’37.15”S 40°29’36.93”E

36

50 metros

INSTITUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PEMBA (nome actual)

Fonte: Arquivo EWV, Elisiário Miranda, 2010

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

FOTOGRAFIAS

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Vista geral da escola

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Pavilhão de salas de aula

Galeria de circulação principal

84

Núcleo de acesso vertical

Fonte: Arquivo EWV, Elisiário Miranda, 2010

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

INSTITUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PEMBA

Galeria de circulação principal

Fachada Norte

Sala de aula

36

Ginásio

Oficina de Serralharia

Ginásio

Alpendre para bicicletas

85

Localização: Maputo 25°57’48.15”S 32°35’44.80”E
Nome original: Liceu D. Ana Costa de Portugal
Data do projecto: 1969
Projectou: João José Tinoco e José Forjaz

37

50 metros

ESCOLA SECUNDÁRIA DA POLANA (nome actual)

Fonte: Google Earth

Observações: os corpos edificados que se encontram no
prolongamento dos pavilhões de salas de aula a Poente,
de reduzidas dimensões e perpendicularmente a estes, são
construções recentes destinadas a instalações sanitárias que
não fazem parte do projecto original.

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Entrada da escola

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões e Vincenzo Riso, 2010

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

FOTOGRAFIAS

Fachada Norte dos pavilhões de ensino em classe

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Galeria de circulação principal

Sala de aula

Fachada Sul dos pavilhões de ensino em classe
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Circulação superior da galeria de circulação principal

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuela Oliveira, 2010

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2010

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões e Vicenzo Riso,

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2010

Fonte: Arquivo EWV, Ana Tostões, 2012

ESCOLA SECUNDÁRIA DA POLANA

Galeria de circulação principal percorrível por cima

37

Galeria de circulação de acesso às salas de aula
Dispositivo de sombreamento

Galeria de circulação principal
Galeria de circulação principal

Núcleos de acesso vertical
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ESCOLA SECUNDÁRIA DA POLANA

37
MOPH, processo nº 2650

DESENHOS

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais
SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
1 - Apoio escolar
2 - Cantina
3 - Laboratórios, posto médico e
biblioteca
4 - Auditório

Planta topográfica
Escala 1:3500

Tipo

ANÁLISE TIPOLÓGICA

Circulação

Unidade de uso
Escala 1:2500

ANÁLISE FUNCIONAL

1

2

3

3

4
Planta do piso térreo

88

Planta do 1º piso

Planta do 3º piso

Localização: Maputo 25°56’28.59”S 32°34’54.00”E
Data do projecto: 1969
Projectou: João José Tinoco e José Forjaz

38

50 metros

ESCOLA SECUNDÁRIA DO NOROESTE (nome actual)

Fonte: Google Earth

Observações: sem mais informação em relação a esta
escola para além da vista aérea, parece ser exactamente
igual à Escola Secundária da Polana, com a excepção da
implantação e do limite do recinto escolar.

89

Observações: autoria e data não identificadas.
Observações: autoria e data não identificadas.
Esta escola parecer tirar um maior partido de elementos
pré-fabricados do que os casos de estudo analisados neste
trabalho, com destaque para os brise-soleil.
Ao invés de janelas beta observam-se janelas de vidro
simples.

Fonte: Google Earth

Localização: Beira 19°46’12.54”S 34°52’14.50”E

39

50 metros

ESCOLA SECUNDÁRIA DA MANGA (nome actual)

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

FOTOGRAFIAS

Fachadas Norte e Nascente
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

À esquerda fachada Norte, à direita fachada Sul

Galeria de circulação da fachada Norte
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fachada Sul

Galeria de circulação principal

90

Núcleos de acesso vertical

Observações: autoria e data não identificadas.
Destaca-se o sistema construtivo da galeria principal pela
diferença face aos casos de estudo analisados neste
trabalho: os pilares concentram-se no centro da galeria,
a cobertura adquire duas empenas em asa de borboleta,
canalisando o escoamento das águas pluviais para um eixo
central que as afasta das áreas de circulação.
Ao invés de janelas beta observam-se janelas de vidro
simples.

Fonte: Google Earth

Localização: Beira 19°50’1.75”S 34°51’4.94”E

40

50 metros

ESCOLA SECUNDÁRIA MATEUS SANSÃO MUTEMBA (nome actual)

Fonte: Google Earth ID 49473639, 2011

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

FOTOGRAFIAS

Vista geral da escola para Poente
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Vista geral da escola para Poente

Fachada Sul
Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

Fachada Norte

Galeria de circulação principal

Galeria de circulação principal vista de cima
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Localização: Chimoio 19° 6’18.76”S 33°28’25.17”E

41

50 metros

ESCOLA SECUNDÁRIA DO CHIMOIO (nome actual)

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.
Destaca-se a semelhança que esta escola parece ter, em
termos de vocabulário formal, com o Liceu Salazar.
Ainda em termos de léxico formal, é de salientar a diferença
notória que existe entre esta escola e a Escola Secundária
Mateus Sansão Mutemba (Ficha 40), face ao facto de serem
das raras excepções encontradas que apresentam plantas
praticamente iguais.

Fonte: Google Earth ID 57630913, 2011

Fonte: Google Earth ID 57630902, 2011

FOTOGRAFIAS

Vista aérea da escola

Fonte: Google Earth ID 57630885, 2011

Fonte: Google Earth ID 50219073, 2011

Vista geral da rua. Fachadas Norte e Poente

Fonte: Google Earth ID 50219067, 2011

Fachada Norte

Fachada Norte
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Entrada para a escola a Sul

Localização: Tete 16° 9’51.36”S 33°35’19.37”E

Fonte: VIEIRA, Joaquim Carlos - Recordações de Moçambique.
Lisboa: Aletheia Editores, 2006

Fonte: Google Earth

Observações: nome, autoria e data não identificados.
Na primeira fotografia a escola mais acima corresponde à
escola mais a Sul na vista aérea e vice-versa.

42
50 metros

ESCOLAS EM TETE (nome não identificado)

Fonte: Arquivo EWV, Maria Manuel Oliveira, 2012

FOTOGRAFIAS

Vista das duas escolas, virada para Sudoeste

Fachada Poente vista da rua da Escola mais a Norte
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Localização: Maputo 25°57’52.92”S 32°35’41.70”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.
Enquadra-se no programa-tipo da Escola Primária com
8 Salas de Aula destinado aos aglomerados urbanos.
Destaca-se a presença próxima de um corpo edificado que
parece ter sido posteriormente anexado ao edifício original.

43

50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA A LUTA CONTINUA (nome actual)

ESCOLA PRIMÁRIA DAS FPLM (nome actual)

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.

50 metros

Localização: Maputo 25°56’3.04”S 32°34’55.86”E

44

Localização: Maputo 25°53’56.59”S 32°30’49.01”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.

45

50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA PATRICE LUMUMBA(nome actual)

Localização: Maputo 25°55’37.34”S 32°32’56.98”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.

(nome actual)
50 metros

ESCOLA PRIMÁRIA DO JARDIM

94

46

Localização: Maputo 25°56’31.55”S 32°32’46.97”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.

47

50 metros

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INHANGUENE (nome actual)
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Localização: Beira 19°49’6.20”S 34°50’54.11”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.
Enquadra-se no programa-tipo da Escola Primária com 8
Salas de Aula destinado aos aglomerados urbanos.

50 metros

ESCOLA DOS PIONEIROS (nome actual)

49

Localização: Matola 25°56’49.75”S 32°27’34.57”E

50 metros

(ESCOLA NÃO IDENTIFICADA)

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.
Esta escola parece ser muito semelhante às Escolas Técnicas
e aos Liceus analisados neste trabalho.
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Observações: autoria e data não identificadas.
Enquadra-se no programa-tipo da Escola Primária com 8
Salas de Aula destinado aos aglomerados urbanos.

Fonte: Google Earth

Localização: Beira 19°48’32.28”S 34°51’25.71”E

50 metros

(ESCOLA NÃO IDENTIFICADA)

95

51

Localização: Beira 19°50’39.02”S 34°51’36.84”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.
Enquadra-se no programa-tipo da Escola Primária com 8
Salas de Aula destinado aos aglomerados urbanos.

50 metros

(ESCOLA NÃO IDENTIFICADA)
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Localização: Nacala 14°31’25.95”S 40°41’28.24”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.

50 metros

(ESCOLA NÃO IDENTIFICADA)

53

Localização: Nacala 14°33’54.94”S 40°41’4.84”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.

50 metros

(ESCOLA NÃO IDENTIFICADA)

54

Localização: Nacala 14°32’22.76”S 40°41’4.42”E

Fonte: Google Earth

Observações: autoria e data não identificadas.
Não se observam as coberturas da escola na vista aérea,
talvez por se encontar em fase de demolição ou de
ampliação de um piso.

50 metros

(ESCOLA NÃO IDENTIFICADA)
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55

Observações: autoria e data não identificadas.
Acredita-se que esta seja uma Escola Técnica
contemporânea às estudadas neste trabalho.

Fonte: Google Earth

Localização: Lichinga 13°17’45.25”S 35°14’26.49”E

50 metros

(ESCOLA NÃO IDENTIFICADA)

97

98

LEGENDA:
(*) - autoria não identificada
(-) - sem data
Títulos a cinzento - projectos não localizados/não construídos
ESCOLAS PRIMÁRIAS

ESCOLAS DE ENSINO SECUNDÁRIO E
PROFISSIONAL

ESPAÇOS COMUNS
Circulação/Recreio
Refeitório

CIRCULAÇÃO
Acessos horizontais
Acessos verticais

UNIDADE PEDAGÓGICA
Salas de aula
I.S. dos alunos

SECTOR ESCOLAR
Salas de aulas de ensino em classe
Salas de aula de ensino experimental
Mocidade portuguesa, cantina
e canto coral

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

SECTOR ADMINISTRATIVO
SECTOR DESPORTIVO

ANEXO 2 QUADRO SINÓPTICO:
CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA
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QUADRO SINÓPTICO: CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA
ESCOLAS PRIMÁRIAS

TIPO

CIRCULAÇÃO

UNIDADE DE USO

FUNÇÕES

Escala 1:2500

OLAR (PROJECTO-TIPO)
01 POSTO ESCOLAR (projecto-tipo: rural), (*)

1954-1964

SALA DE AULA (PROJECTO-TIPO)
02 ESCOLA COM 1 SALA DE AULA (projecto-tipo), Fernando Mesquita

1955

E AULA (PROJECTO-TIPO)
03 ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (projecto-tipo: vila ou cidade), (*)

1954-1964

SALAS DE AULA, PEMBA
04 ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA, Pemba, Fernando Mesquita

(-)

E AULA, DONDO E MAMBONE
05; 06 ESCOLAS COM 4 SALAS DE AULA, Dondo e Mambone, (*)

1966

DE AULA (PROJECTO-TIPO II)
07 ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (projecto-tipo: zonas limítrofes da cidade), (*)

1954-1964

AULA (PROJECTO-TIPO)
08 ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (projecto-tipo: zonas limítrofes da cidade), (*)

1954-1964
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QUADRO SINÓPTICO: CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA
TIPO

CIRCULAÇÃO

UNIDADE DE USO

FUNÇÕES

Escala 1:3750

09 ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (projecto-tipo: cidade), (*)

ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (PROJECTO-TIPO II)

ESCOLA COM 8 SALAS
AULA (PROJECTO-TIPO
III)
10 DE
ESCOLA
COM 8 SALAS

DE AULA (projecto-tipo), Fernando Mesquita

ESCOLA COM 8 SALAS
AULA,
CHAMANCULO
11;DE
12;
13 TETE,
ESCOLA
COM 8E BEIRA
SALAS

DE AULA, Maputo, Tete e Beira, Fernando Mesquita

1954-1964

1957

1958-1959

14 ESCOLA PRIMÁRIA DE NAMPULA, (*)

1960

15 ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA PERY, Fernando Mesquita

1960

ESCOLA PRIMARIA DE NAMPULA

ESCOLA PRIMARIA DE VILA PERY

16 ESCOLA PRIMÁRIA COMPLETA DE MACATUANE, Beira, (*)

(-)

17 ESCOLA PRIMÁRIA DE QUELIMANE, (*)

(-)

ESCOLA PRIMARIA S. JOSE DE LHANGALENE

ESCOLA PRIMARIA DE NAMPULA
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QUADRO SINÓPTICO: CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA
TIPO

CIRCULAÇÃO

UNIDADE DE USO

FUNÇÕES

Escala 1:3750

• • • • • • •• • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

19 ESCOLA ANTÓNIO ENES, Beira, Cardoso Alves

• • • • • • •• • • • • •• •• • • • •••••••••••••••••••••••••

1971

20 ESCOLA ANTÓNIO ENES (II), Beira, Cardoso Alves

1971

21 ESCOLAS PRIMÁRIAS (projecto-tipo), Cardoso Alves

1973

ESCOLAS PRIMARIAS (PROJECTO-TIPO)

ESCOLA DO BAIRRO DAS MAHOTAS, MAPUTO

22 ESCOLA PRIMÁRIA DO BAIRRO DAS MAHOTAS, Maputo, Cardoso Alves

1973
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QUADRO SINÓPTICO: CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA
ESCOLAS TÉCNICAS

TIPO

CIRCULAÇÃO

UNIDADE DE USO

FUNÇÕES

Escala 1:7500

• • • • • • •• • • • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

23 ESCOLA TÉCNICA DE NAMPULA, Fernando Mesquita

1959-1973

• • • • • • •• • • • •• • •• • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

24 ESCOLA TÉCNICA DE QUELIMANE, (*)

1960

25 ESCOLA TÉCNICA DE INHAMBANE, Fernando Mesquita

1960

• • • • • • •• • • • •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •• • • • •• • •• • • • • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

26 ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR DE LOURENÇO MARQUES, Fernando Mesquita

1961-1962

ESCOLA TECNICA DE LICHINGA

27 ESCOLA TÉCNICA DE LICHINGA, (*), Cardoso Alves, Rute Bota

1964

LICEU GAGO COUTINHO

LICEUS

28 LICEU GAGO COUTINHO, Nampula, Rute Bota

1969-1970

29 LICEU DE QUELIMANE, Rute Bota

1969-1970

LICEU DE QUELIMANE
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QUADRO SINÓPTICO: CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA
ESCOLAS PREPARATÓRIAS

TIPO

CIRCULAÇÃO

UNIDADE DE USO

FUNÇÕES

ESCOLA PREPARATORIA DE MATOLA

30 ESCOLA PREPARATÓRIA DE MATOLA, Rute Bota

1970

31 ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NOROESTE I, Maputo, Cardoso Alves

1971

32 ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NOROESTE II, Maputo, Cardoso Alves

1970

33 ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NORTE, Maputo, Cardoso Alves

1972

ESCOLA PREPARATORIA DA ZONA NOROESTE 1

ESCOLA PREPARATORIA DA ZONA NORTE

ESCOLA PREPARATORIA DE NACALA

34 ESCOLA PREPARATÓRIA DE NACALA, Cardoso Alves

1973

ESCOLAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATOLA

35 ESCOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MATOLA, Cardoso Alves

1973
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LEGENDA:
(*) - autoria não identificada
(-) - sem data
Títulos a cinzento - projectos não localizados/não construídos
A implantação das escolas neste quadro corresponde à implantação real

ANEXO 3 QUADRO SINÓPTICO:
IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
MAPUTO

24 SET

24 SET

12

14

20 OUT
20 OUT

17 A

22 NOV
22 NOV
22 DEZ
22 DEZ

1210

14

21 MAR
21 MAR

10

23 FEV

17 A

23 FEV

21 JAN
21 JAN
22 DEZ
22 DEZ

4

6

6

5

7
7
H
14 7
H
H/
/14
1104H
H
0
N/
1
JU0H
8
UN
8
22N 1
2J
H; JU
17H 8 7H
;2
14 2
1
4H 6 AB7RH
R
HH/ ; 2
1
B
/
0
1/14
H H; 1BR 1 16 A
I
0
1
7 A
;
MA0H
AI GO 1; 16 17H
21AI 1
O
1 M 8 A 17H
H; M
; 2 2 O 28 AG
14 1
4H 28 AG
H4/H; 2
1
/
0
0H
L 1/1
L1
JU10H
JU
2J4UL
I 17H 9 H 9
24
H; 21 MA H21 MA
24
9 I 17
24 JUL 1721JUMA
H;
I 17
H;
24 L 17 17H 10
24 JUL 17
22 JUN
22 JUN 17H 10
22 JUN 17H 10

Projecção dos raios solares
horizontalmente

JUL

6

km/h

16 ABR

5

5

JUL

km/h

16 ABR

4

km/h

28 AGO
28 AGO

JUL
3

20 OUT
22 DEZ 10H/14H;
2022
; 17
OUNOV
21H;JAN
23 FE
10h/14
T; 1010/14H
V 17hH
24 S
H/14H
28
ET1
;2
A2G8
0 /1
20 OUT 3 FEV 10H
OA1G
2H
17H; 23
0 O4UHT/1
4H
FEV /1
; 71H0H
17H
240OS/1410
; 2/114H; 2
EHT/1;114
MA 3 FEV
28
06HA/1
R1
; B14 22 NO
AG
0H/1 10H/14H
6RHA/1
V
O1
7
4
1B0 RH;
H/1
0/1
/141 21 17H;
7H
4H
H0 M 2
; 1 22 NO;/1242H AR 101 JAN
6A
H
D;
7H
BR V 17HE2Z2 1D /14H1/1
7H
; 217EHZ
10
/14
JAN17H
H;
17H
22
DE
Z1
7H

22 JUN
22 JUN
21 MAI
21 MAI

32

OUT

22 JUN
22 JUN
24 JUL
24 JUL

12

N
JA

22 DEZ 10H/14H; 22 NOV 10/14H
; 21 JAN 10h/14h

1

20 15 10 5
20 15 10
20 15 10 5

ABR

Projecção
dos raios solares verticalmente

ABR

5

ABR

CONVICÇÃO DE FERNANDO MESQUITA
DE FERNANDO MESQUITA
CONVICÇÃO
DE FERNANDO
CONVICÇÃO
QUENTE) MESQUITA
(ESTAÇÃO
(ESTAÇÃO QUENTE)
(ESTAÇÃO QUENTE)

18 ESCOLA PRIMÁRIA MISSÃO DE S. JOSÉ DE LHANGALENE (1960), Fernando Mesquita

10
10

9

9

X

Z

8

7

6 5 4 32 1

10

10

7

8

9

6 54 32 1

ESCOLA
TÉCNICA
ELEMENTAR
JOAQUA
ESCOLA
TÉCNICA
ELEMENTAR
JOAQUIM
V

X

A

9

A

8

7
6 5 4 32 1
Corte X - Ventilação transversal
e
sombreamento da fachada Norte

Z

8

7

6 54 32 1
Corte Z - Sombreamento
da fachada Sul

B

A

B

10

10

9

ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR JOAQUIM A
9

V

X

Z

8

7

8

6 5 4 32 1

7

6 54 32 1

Corte V - Ventilação transversal e
sombreamento da fachada Norte
A

B

26 ESCOLA TÉCNICA ELEMENTAR DE LOURENÇO MARQUES (1961-1962), Fernando Mesquita

10

10

9

9
8

7

6 5 4

8
32 1

B 8

7

6 5 4

32 1

7

6 5 4

32 1

V

V

X

X

10

Z

Z

9

B

A

A

A

Corte X - Ventilação transversal e sombreamento
da fachada Norte do pavilhão das salas de desenho

V
X

Corte Z - Sombreamento
da fachada Sul do pavilhão
da administração

Z

B

A

10

10
9

9

8

7

6 5 4 32 1

8

7

6 5 4 32 1

Corte X - Ventilação transversal e sombreamento
da fachada Norte de uma sala de ensino experimental

109

10
9

8

7

6 5 4 32 1

QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
MAPUTO
11 ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (1958), Fernando Mesquita

31 ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NOROESTE I (1970), Cardoso Alves

32 ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NOROESTE II (1971), Cardoso Alves

33 ESCOLA PREPARATÓRIA DA ZONA NORTE (1972), Cardoso Alves

22 ESCOLA PRIMÁRIA DO BAIRRO DAS MAHOTAS (1973), Cardoso Alves
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
MATOLA
30 ESCOLA PREPARATÓRIA DE MATOLA (1970), Rute Bota

35 ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATOLA (1973), Cardoso Alves
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
INHAMBANE

UL

J
24

Projecção dos raios solares
horizontalmente

14

H/

10

AI

1M

2
H;

5

/14

GO

A
28

km/h

7

H

14

H/

10

; 16

17H

BR

A

17H

8

5
20 15 10

5

9

I 17H

H; 21 MA

24 JUL 17

20 15 10

km/h

UN

2J

2
H;

H

10

6

22 JUN 17H

N

10

4

JA

14

17 A

JUL

3

20 OUT
20 OU
17H; 23
FEV 17H
T; 10H
24 S
/14H;
ET1
23 FE
28
0H/1
V 10H
AG
/14H
4H/1
O1
7H;
0/1
21 M
4H
AR
; 1 22 NO
10H
6A
/14H
BR V 17H
/17H
; 21
10
/14
JAN
H;
17H
22
DE
Z1
7H

17

10
12

22 DEZ 10H/14H; 22 NOV 10/14H

14

22 JUN
21 MAI22 JUN
21 MAI
16 ABR
16 ABR
21 MAR
21 MAR
23 FEV
23 FEV
21 JAN
22 DEZ21 JAN
22 DEZ

2

OUT

22 JUN
24 JUL 22 JUN
24 JUL
28 AGO
28 AGO
24 SET
24 SET
20 OUT
20 OUT
22 NOV
22 DEZ 22 NOV
22 DEZ

; 21 JAN 10h/14h

1

10

ABR

Projecção dos raios
solares verticalmente

JUL
ABR

CONVICÇÃO DE FERNANDO MESQUITA
Direcção dos ventos
(ESTAÇÃO QUENTE)
predominantes

25 ESCOLA TÉCNICA DE INHAMBANE (1960), Fernando Mesquita
Z

V
10

Z

9

Z

8

X

V

9
V

8

10

X

7

A

654 321

9
8

10

X

7

654 321

9

Corte V A- Ventilação transversal
e sombreamento
8
7
654 321
da fachada Norte do pavilhão das salas de
aula Ade ensino em classe

X

A
17

16

13 12 11 10
15 14

9

8

Corte Z - Sombreamento
da fachada Norte do pavilhão
das salas de aula de ensino em
classe

7
6

18

8

17

17

654 321

10

VZ

18

7

16

16

13 12 11 10
15 14

13 12 11 10
15 14

18
17
18

16

9

9

8

8

7
6
8

7

13 12 11 10 6
9
15 14

8

7
6

7

5 4

3

2 1

8
7
5 4
Corte X - Ventilação
transversal
e6 sombreamento
3 2 1
da fachada Norte de uma sala de aula de ensino experimental
8
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6

7

6

5 4

3

2 1

7

6

5 4

3

2 1

QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
BEIRA
1 2

4

5

3

4

5

6

6

7

UN
UL

22 JUN
24 JUL

22 JUN
21 MAI

22 JUN
21 MAI

AGO

28 AGO

16 ABR

16 ABR

21 MAR

24 SET
12
10
20 OUT

12
14 23 FEV

21 MAR
10

23 FEV

22

N

JU

GO

24 S
E

14

OUT

H

/14

H; 21 JAN 10H
/14H; 20 OUT

SET

7

8

A
28

H
10

H;

17

16

R
AB

9

H

8

H

14

/
0H

1
9
N
JU 20 15 10 H 5
17
BR
6A
1
;
7H
O1
AG

22

17

T

3

10H/14H; 23 FEV
10H/14H
22 DEZ 10
H/14H
T 10
2 0 OU
H/14
T
1 7 H;
H/17
23 FE
H; 2
22
V 17H
1 MA
28
DE
R 10
AG
Z1
H/14
O1
7H
H/17
0H
;2
H
/14
4J
H
; 16
UL 22 N
AB
OV
10
R1
17
H/
0H
H;
14
/14
21
H;
H
JA
21
N1
MA
7H
I1
0H
/14
H
22 NOV 10H/14
H; 21 JAN 10H
/14H; 20 OUT
10H/14H; 23 FEV
10H/14H
22 DEZ 10
H/14H
24 S
ET 1
2 0 OU
0H/1
T 17H
4H/1
; 23 F
7H;
22
E
2
V
1 MA
17H
28
DE
R 10
AG
Z1
H/14
O1
7H
H/17
0H
;2
H
/14
4J
H
2
;
2N
16
UL
AB
OV
10
R1
17
H/
0H
H;
14
/14
21
H;
H
JA
21
N1
MA
7H
I1
km/h 0H/
14
H

1 2

Projecção dos raios solares
horizontalmente

17H
1 MAI

;2

L 17H

22 JUN 17H

10

11

Projecção dos raios
solares verticalmente

AI 17H

; 21 M

L 17H

24 JU

/ JA
N/

28

24 JU

22 NOV 10H/14

21 JAN
22 DEZ

10

JUL

21 JAN
22 DEZ

AB
R

17 A

22 NOV
22 DEZ

OU

COLA PRIMARIA MACATUANE, BEIRA
ESCOLA PRIMARIA MACATUANE, BEI
17 A

NOV
DEZ

22 JUN 17H

11

Direcção dos ventos
predominantes

ESCOLA PRIMARIA MACATUANE, BE

16 ESCOLA PRIMÁRIA DE MACATUANE (-), (*)

11

11
10
X

9

8 7 6 5 4 3 21

Z
V
X

10

11

9

8 7 6 5 4 3 21

Corte X - Sombreamento
da
fachada
10
9
8 7 6 5 4 3 21
Norte

Z

11
10

Corte Z - Sombreamento
9
8 7 6 5 4 3 21
da fachada Sul

A
11

11

A
10

V
X

Z

9

8 7 6 5 4 3 21

10

9

8 7 6 5 4 3 21

Corte V - Sombreamento da fachada
Norte

19; 20 ESCOLA PRIMARIA ANTÓNIO ENES (1971), Cardoso Alves
A

DONDO
05 ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (1960), (*)
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
CHIMOIO
1 2

4

5

3

4

5

6

6

7

22 JUN
21 MAI

22 JUN
21 MAI

AGO

28 AGO

16 ABR

16 ABR

14

OUT
17 A

21 MAR

24 SET
12
10
20 OUT

12
14 23 FEV
17 A

22 NOV
22 DEZ

21 MAR
10

23 FEV

21 JAN
22 DEZ

21 JAN
22 DEZ

22

H
10

N

JU

GO

A
28

Projecção dos raios solares
horizontalmente

H;

17

16

R
AB

7

9

H

1
9
N
JU 20 15 10 H 5
17
BR
6A
1
;
7H
O1
AG

22

17

10

17H
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;2

L 17H

8

H

14

/
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24 JU
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8
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NOV
DEZ
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V 17H
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15 ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA PERY (1960), Fernando Mesquita
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9
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Corte V - Ventilação transversal e
sombreamento da fachada Norte

A
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9

10

9

8 7 6 5 4 3 21

9

8 7 6 5 4 3 21

QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
QUELIMANE
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solares verticalmente

L
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9
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8 7 6 5 4 3 21

17 ESCOLA PRIMÁRIA DE QUELIMANE (-), (*)
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8 7 6 5 4321

QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
QUELIMANE
29 LICEU DE QUELIMANE (1969-1970), Rute Bota
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
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12 ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA (1959), Fernando Mesquita
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
NAMPULA
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
NAMPULA
28 LICEU GAGO COUTINHO (1969-1970), Rute Bota
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
NACALA
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34 ESCOLA PREPARATÓRIA DE NACALA (1973), Cardoso Alves
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
LICHINGA
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27 ESCOLA TÉCNICA DE LICHINGA (1964-1969), Rute Bota; Cardoso Alves
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QUADRO SINÓPTICO: IMPLANTAÇÃO, SOMBREAMENTO E VENTILAÇÃO
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04 ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA (-), Fernando Mesquita
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Corte Z - Sombreamento
da fachada Norte

ANEXO 5 MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS
123

MOÇAMBIQUE
124

PEMBA
LICHINGA

NACALA
NAMPULA

TETE

QUELIMANE

CHIMOIO
DONDO

BEIRA

200 km

INHAMBANE

MAPUTO E MATOLA

125

MAPUTO
O programa de Fernando Mesquita:
Escola Primária Missão de S. José de Lhangalene [18]
Escola Técnica Elementar de Lourenço Marques [26]
Escola Preparatória da Zona Noroeste II [32]
A difusão do programa de Fernando Mesquita:
Escola Secundária da Polana [37]
Escola Secundária do Noroeste [38]
Escola Primária A Luta Continua [43]
Escola Primária das FPLM [44]
Escola Primária do Jardim [46]
Escola Secundária de Inhanguene [47]
Escolas exteriores ao programa de Fernando Mesquita referenciadas no trabalho:
Liceu Nacional Salazar [A]
Escola Primária de Malhangalene [B]
Escola Técnica Sá da Bandeira [C]
Liceu António Enes [D]
Escola Paiva Manso [E]
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127

1 km

MATOLA
O programa de Fernando Mesquita:
Escola Industrial e Comercial de Matola [35]
A difusão do programa de Fernando Mesquita:
Escola não identificada [49]
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129

1 km

INHAMBANE
O programa de Fernando Mesquita:
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Escola Técnica de Inhambane [25]
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1 km

BEIRA
O programa de Fernando Mesquita:
Escola Primária Missão de S. José de Lhangalene [13]
A difusão do programa de Fernando Mesquita:
Escola Secundária da Manga [39]
Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba [40]
Escola dos Pioneiros [48]
Escola não identificada [50]
Escola não identificada [51]
Escolas exteriores ao programa de Fernando Mesquita referenciadas no trabalho:
Liceu Pêro de Anaia [F]
Escola Industrial e Comercial Freire de Andrade [G]
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133

1 km

CHIMOIO
O programa de Fernando Mesquita:
Escola Primária de Vila Pery [15]
A difusão do programa de Fernando Mesquita:
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Escola Secundária do Chimoio [41]
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1 km

QUELIMANE
O programa de Fernando Mesquita:
Escola Primária de Quelimane [17]
Escola Técnica de Quelimane [24]
Liceu de Quelimane [29]
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137

1 km

TETE
O programa de Fernando Mesquita:
Escola Primária de Macatuane [16]
A difusão do programa de Fernando Mesquita:
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Escolas em Tete [42]
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1 km

NAMPULA
O programa de Fernando Mesquita:
Escola Primária de Nampula [14]
Escola Técnica de Nampula [23]
Liceu Gago Coutinho [28]
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141

1 km

NACALA
A difusão do programa de Fernando Mesquita:
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Escola não identificada [52]
Escola não identificada [53]
Escola não identificada [54]
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1 km

LICHINGA
A difusão do programa de Fernando Mesquita:
Escola não identificada [55]
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1 km

PEMBA
O programa de Fernando Mesquita:
Escola com 4 Salas de Aula [04]
A difusão do programa de Fernando Mesquita:
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Escola Industrial e Comercial de Pemba [36]
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