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Chamam-me Manuel Domingos de Isabel Dionisio, mas conhecido 

por Mingos ou Minguinho, meu foi alcunhado mãos leves por eu  

ser muito flexível  no desenhar, sou natural da Ilha de Moçambique, 

cidade onde fiz o nível medio e básico (primaria e secundaria), 

tenho 23 anos de idade. Por sorte ou mérito  sou um dos primeiros 

bolseiros da AZLera no ano de 2013 para fazer o curso de arquitetura e urbanismo em Maputo no ISCTEM ( 

Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique) 

Vou tentar relatar como foi o meu primeiro ano em Maputo, partindo do modo de vida até, as dificuldades, 

facilidades de estar vivendo em Maputo e as vantagens de estar estudando em Maputo e as suas 

dificuldades, eu não digo desvantagens de estar estudando porque de certeza que não vejo-as. 

1. Minha vida em Maputo 

A minha vida em Maputo desde a adaptação com as pessoas, o alojamento  e entre outras coisas que devem 

fazer parte da vida dos cidadãos mundiais, não posso dizer que é um caos pelo simples facto de eu saber 

que a gente que vive muito pior que os de mais, mas também não posso dizer que é de louvar por não 

estaria sendo sinceiro comigo mesmo.  

Eu vivo no bairro arredor da cidade de Maputo, bairro este denominado por Xipamanine, uma zona bastante 

povoada e com uma fama em torno da sua organização orgânica ou desordenada, localiza se 

aproximadamente a 3Km da faculdade onde frequento. 

Esta e a minha rota diária  de bicicleta ou carro, pese embora que se for de bicicleta tenha outras vias mas 

rápidas. Essa e arrota de carro. O ponto A- Xipamanine e o B- ISCTEM. 
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                    Mapa de Trajeto  

Entorno da acomodação, por questões lógicas e económicas preferi ficar hospedado em casa de uma “tia”, a 

questão de alimentação é um pouquinho difícil para me que todos dias saia muito cedo de casa só para 

voltar pela noite, sujeito a uma ou duas refeições diárias. 

2. Eu e a faculdade 

 

                     Foto areia do ISCTEM 

a. Primeiro semestre 

Com os primeiros dias da vida dos seres humanos tende a se acostumar com o ambiente do clima e outras 

coisas, foi a mesma coisa que a aconteceu comigo.  Embora não ter sido muito difícil  ambientar-me com os 

colegas, mas foi difícil com o clima de Maputo. 
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Agora vamos para o essencial, o primeiro semestre foi exatamente retratar os conceitos arquitectónicos 

usados na projeção, em especial para o caso da urbanização, em todo o semestre ficamos tentando projetar 

cidades e mas cidades, entender como a malha urbana funciona e como o planeamento urbano é 

determinante na funcionalidade e resolução de muitos problemas encontrados nas cidades, como exemplo 

cidades Moçambicanas e em particular cidade de Maputo. Porem só ficamos vendo a urbanização como 

meio de resolver problemas que enquadra a cidade mas também como pode influenciar no melhoramento e 

diminuição da poluição que se nota na atualidade. Neste contexto sendo uma parte dos meios objectivos em 

fazer arquitetura foi uma parte que mas me interesso, porque pode ver uma forma de contribuir com algo útil 

para a sociedade. Do tipo diminuir as distancias entre as zonas de viver, de trabalhar  e a zona de lazer a um 

ponto de que ninguém precisaria de usar tanto os automóveis. 

b. Já no segundo semestre 

As coisas ficaram diferentes do primeiro semestre, desta vez o assunto fica mas  doce e totalmente virado a 

arquitetura de interiores ou de planeamento espacial dos edifícios . um dos primeiro trabalho deste semestre 

quem tivemos foi mas ao menos relacionado com os trabalhos do semestres passado em que tratávamos 

sobre urbanização, mas neste falemos sobre a requalificação não de uma cidade ou de um bairro, mas sim 

de um mercado, a ideia era projetar um mercado ideal como módulos básicos e simples, de maneira a 

conseguir aprender a organizar os espaços de circulação e de venda. Já no segundo trabalho foi nos 

indicado problemas que existiam no mercado e em que cada um deveria se dedicar a estudar as possíveis 

soluções, e nesta ordem de ideias  o meio esta relacionado com as casa de banho ou sanitários públicos, em 

que eu deveria estabelecer um local onde poderia ser de facilita acesso aos comerciantes e aos outros 

utentes do mercado, sem deixar de fora de relacionar como as edificações em volta do mercado. E por ultimo 

tivemos um trabalho em que deveríamos construir a casa de estudante numa zona inclina de Maputo 

denominada por barreira, uma casa que deveria ser funcional para estudantes de arquitetura e talvez um 

outro curso, deveria ser concebida para 3 ou 4 estudantes com zonas distintas como: 

Zona de trabalho – sala para estudos e biblioteca com uma WC para esta zona. 

Zona de dormir – quartos e WCs ou suites 

Zona de lazer – sala de estar, refeições e cozinha, também com uma WC para esta zona. 

Por ultimo teríamos no pátio a lavandaria e outras coisas que poderia ser implementadas. 

         

Vista de cima da WC publica, conceito de uma folha                            Quiosque, partindo de um pipino 
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Casa de estudantes. Foto do projeto num computer. 

 


