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Resumo 

Na segunda metade da década de 1950, um pequeno contingente de arquitectos portugueses, na sua 
maioria ligados ao Gabinete de Urbanização do Ultramar, frequenta em Londres o curso de 
especialização de seis meses em Tropical Architecture, ministrado pela prestigiada Architectural 
Association e montado por Otto Koenigsberger em 1954. Entre estes arquitectos, encontram-se alguns 
futuros docentes do curso de Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, caso de 
Fernando Schiappa de Campos que frequenta o ano de 1958/1959. 

Em Portugal, o ensino específico em Arquitectura Tropical é então uma exigência crescente. Remonta 
pelo menos à realização do I Congresso Nacional de Arquitectura, em 1948, quando o arquitecto João 
Simões, em comunicação sobre a arquitectura e o urbanismo praticados nos então denominados 
territórios coloniais portugueses, chama a atenção para o facto de não existir nos dois cursos de 
arquitectura oferecidos em Portugal (respectivamente nas Escolas de Belas-Artes de Lisboa e do Porto) 
uma matéria especificamente dirigida ao conhecimento sobre os territórios tropicais de forma a dotar 
os arquitectos de ferramentas eficazes na resposta às solicitações, cada vez maiores, de projectos para 
essas regiões. Em um país, como Portugal, onde o território colonial abrange desde África até à Ásia, 
parece sensato, na opinião deste arquitecto, não apenas “aprender” com outras experiências similares, 
como fixar estes estudos específicos.  A proposta de Simões só terá eco no curricula do curso de 
Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa muito mais tarde, depois da revolução de Abril 
de 1974, quer através de Fernando Schiappa de Campos que, enquanto docente desta instituição, aplica 
alguns dos conhecimentos adquiridos na Architectural Association, quer por outros professores com 
experiência de projecto em antigos territórios coloniais, como é o caso do arquitecto Troufa Real que 
introduz a temática no arranque dos anos de 1980, já quando se encontra em funcionamento a 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Leonel Fadigas, Manuel Graça Dias ou 
Clara Mendes, estão, por exemplo, entre os docentes ligados aos estudos em Arquitectura Tropical no 
ano lectivo de 1983/1984. Os temas não se resumem apenas a casos de estudo africanos, ampliando-se 
a regiões como Macau, então ainda sob administração portuguesa. Na maioria dos casos, o ensino 
apoia-se na própria experiência “empírica” dos docentes. Os estudantes que na época frequentam a 
escola manifestarão depois diferentes graus de receptividade às matérias ministradas, que variam entre 
a adesão aos temas expostos e/ou ao reconhecimento da falta de preparação científica dos professores 
neste domínio específico.  

Até ao momento não existem estudos que permitam analisar como a Arquitectura Tropical terá sido 
inserida como domínio científico autónomo no ensino da Arquitectura em Portugal. Esta comunicação 
tem como objectivo fazer um primeiro levantamento sobre o percurso dos estudos em Arquitectura 
Tropical ministrados na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (futura Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa) a partir do momento em que os arquitectos portugueses tomam 
consciência da sua impreparação neste domínio (referimo-nos aqui ainda ao período do Estado Novo) 
até ao momento em que, de facto, esta temática é inserida no curricula académico (já no período pós 
Revolução). Pretende-se ainda elencar os temas abordados e analisar alguns dos trabalhos escolares 
realizados de forma a traçar um perfil, o mais completo possível, sobre o modo como este assunto é 
integrado na aprendizagem da Arquitectura no país, mais concretamente em Lisboa. 
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