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Contexto Geral
     Contexto Geral

Em Moçambique as condições para o desenvolvimento cultural e artístico são 
precárias. As prioridades do governo estão viradas para  questões como a 
saúde, agricultura, construção de infra-estruturas para educação, formação e 
outras que representam pilares para a recuperação do País após a 
independência.

Ora, a cultura e arte também são um veículo de soluções para problemas 
sociais, morais, económicos, formação do individuo, entre outros nas 
sociedades. Os artistas e operadores culturais criam e promovem espaços para 
a emergência de um novo estrato social ligado a este sector específico com 
objectivos particulares as necessidades de cada contexto.

A formação artístico-pedagógica, a emergência de mercados para difusão das 
artes e culturas dos diferentes povos(exposições de artes visuais e plásticas, 
festivais de distintas disciplinas das artes, concertos musicais, espectáculos de 
dança, teatro, edição de obras literárias, artesanato, culinária, moda etc), a 
dinamização, conservação dos seus patrimónios culturais e artísticos, o 
intercâmbio a nível local regional e internacional artístico-cultural, constituem 
alguns suportes ao desenvolvimento global nos diferentes países no continente 
Africano como é o caso de Moçambique. 

A existência, funcionamento e implementação de actividades de enumeras 
associações artístico-culturais depende actualmente exclusivamente do apoio 
das instituições que suportam e acreditam na importância do tipo de 
actividades desenvolvidas por estas  associações que são fundamentais para o 
desenvolvimento humano, social, cultural e económico dos países do nosso 
continente e de Moçambique. 
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Problema

Escassez de espaços ou estruturas para o desenvolvimento de 
actividades artístico-culturais para o acolhimento de crianças, jovens, 
adultos e artistas ou fazedores, actores culturais em geral, sua 
implicação em actividades de carácter formador, educacional do 
individuo, promoção artístico-cultural etc.

Para a durabilidade dos projectos diversos do domínio artístico e cultural e para 
a autonomía das suas instituições respectivas é necessario :

A existência de um espaço físico onde se possam desenvolver diferentes 
actividades a nível local. Deste modo, achamos necessário encontrar parceiros 
que possam ajudar a tornar isso uma realidade em Moçambique. É necessário 
capacitar as instituições locais em meios diversos por forma a tornar possível a 
realização dos diferentes objectivos pretendidos localmente. 

Nessa perspectiva, é imperiosa a sustentabilidade de cada uma das 
especialidades artístico - culturais locais, criando uma autonomía institucional 
permitindo a médio e longo prazo uma independência material, logística e 
financeira, destas. Isto abrirá portas para o desenvolvimento sustentável e 
duradoiro do projecto,  com uma abertura mais sólida para uma cooperação 
local, nacional, regional e internacional.   

Construção de um espaço físico denominado

Reflexão sobre o problema

Objecto principal

Dans'Artes . 
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Localização geográfica e período de construção

O  criado por Maria Helena Pinto predente ser a casa do artista ao 
serviço do público Moçambicano e/ou estrangeiro. Situar-se-á a sensivelmente 
1000m a meio do percurso da Estrada para Mozal a Oeste, na povoação de 
Jonasse. A conclusão do projecto  prevê-se que seja em 2014 e a 
inauguração total para 2015.

Dans'Artes

Dans'Artes
 

Porquê a implantação do nível de uma comunidade ?  Dans'Artes 

· Implicação das comunidades nas actividades artístico-culturais;
· Interacção com as escolas comunitárias;
· Formação de novos públicos para o consumo de produtos   
            artístico-culturais;
· Descentralização das actividades artístico-culturais das cidades 
            capitais para os distritos (caso concreto, da cidade de Maputo ao 
            Distrito de Boane).
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Como a longo termo tornar o projecto  sustentável ?
Aliando no mesmo espaço áreas comerciais geradoras de fundos para 
as actividades artisticas e culturais

Dans'Artes

Dans'Artes 

 Dans'Artes

 
Dans'Artes

Oferecer no um espaço para aulas ensaios e apresentações 
aos jovens, grupos e artistas sem condições para trabalhar permitindo 
dinamizar o sector e tornar possível a existência destes grupos;
Promover a realização de workshops e formações de longa e curta 
duração, aumentando o número de pessoal capacitado no domínio das 
artes e cultura;
Apoio na realização de eventos culturais e espectáculos locais de 
grupos desfavoricidos condicionando a sua evolução e a difusão dos 
seus trabalhos ao público;
Arrendamento das instalações do  como forma de tornar 
possível a sustentabilidade financeira para o bom funcionamento deste 
local;
Funcionamento do espaço Lanchonete/cybercafé oferecendo refeições 
e encontros de produções de eventos locais, nacionais, regionais e 
internacionais;
Permitir a realização de projectos de cooperação artístico - cultural com 
vários países através dos seus actores culturais, nas instalações do

, uma vez as obras concluídas; 
Permitir a realização de festivais nas várias disciplinas performativas;
Permitir a realização de exposições multidisciplinares assim bem como 
lançamentos de edições literárias etc.

Funcionamento das infra estruturas 

           Criar um sala multifuncional(Teatro) onde poderão ser realizadas várias         
           actividades artístico-culturais;

Criar um espaço de treinamento e manutenção do corpo através do 
Ginásio concebido no local com salas de massagens e saunas etc;
Criar um instituto de beleza com uma área de serviço de cabelereiro e 
boutiques;
Criação de um espaço cyber-café onde acolherá os processos de 
produção de eventos artístico-culturais, serviços permanentes de 
internet para o público;
Criar um espaço de alojamento(3 bangolots e piscina) de artistas, 
pessoas particulares, empresas etc como forma de resolver uma parte 
do problema de alojamento dos artistas internacionais quando 
organizados eventos do género e como forma de gerar receitas para o 
funcionamento do ;
Criar um espaço verde onde se poderá realizar actividades culturais ao 
ar livre;
Criar um lanchonete que servirá não só para servir refeições para os 
artistas residentes mas para o público em geral;

Dans'Artes
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1.  ARQUITECTURA

1.1   

A presente memória descritiva refere-se ao projecto de construção do Centro 
Cultural , que a Coreógrafa Maria Helena Pinto pretende levar a 
efeito na zona de Matola Rio, povoação de Jonasse. 

O Projecto pretende ser uma alternativa as actuais salas de teatro e uma mais 
valia, dada escassez de espaços para o desenvolvimento de actividades 
artístico-culturais ao nível das zonas periféricas da Cidade de Maputo, em 
particular e  o acolhimento de jovens e artistas em geral. 

A concretização deste projecto será o culminar de um sonho que a coreógrafa 
pretende materializar com o objectivo de criar um espaço com infra-estruturas 
tais que possibilitem a produção de espectáculos, realização de “workshops” 
exposições, desfiles, etc., através de promoção de projectos artísticos 
individuais ou de grupos com base em fundos próprios ou alocados por 
doadores, financiadores ou ainda por patrocinadores.

Foram igualmente concebidos edifícios para albergar outras actividades que 
por sua natureza se relacionam ou complementam de alguma maneira as 
actividades culturais que compreendem um ginásio, um balneário/vestiário, um 
internet café e um edifício administrativo. 

Salientar que se incluem ainda um conjunto de três residências de dois pisos 
cada para hóspedes dada localização do centro estar deslocada do centro da 
cidade e ainda poder por razões de intercâmbio cultural com cidadãos de 
outros países poderem usufruir de facilidades de acomodação dentro do 
centro.

O projecto pretende ser simples funcional, com os edifícios implantados e 
localizado no terreno tendo em conta a sua relação com o publico interno e 
externo.

 O talhão aonde se desenvolve o projecto tem uma forma trapezoidal com eixo 
longitudinal orientado no sentido Este/Oeste, com dimensões médias de 
56.60x91900m, e cerca de 4550m2.
O terreno Localiza-se a cerca de 1000m Sul do meio do percurso da Estrada 
para Mozal para quem entra pelo desvio junto ao controle policial, na povoação 
de Jonasse.

INTRODUÇÃO

DANS ÀRTES  
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1.1  

O projecto teve como base o programa apresentado pelo cliente cujo objectivo 
era de ter um centro com um padrão de construção médio, que comporte 
edifícios simples, com uma disposição funcional, aprazíveis em termos 
estéticos e podendo utilizar materiais locais.

Os edifícios têm diferentes alturas úteis dependendo das suas funções variam 
de 2800mm para edifícios como o da administração ou residências de 
hóspedes a 6000mm ginásio ou para a sala de espectáculos.
 
Foi igualmente concebido uma rua interna a ser pavimentada em pavê e 
estacionamento para cerca de 10viaturas.

O Centro é constituído pelos edifícios com e áreas seguintes: 

DESCRIÇÃO GERAL  (PROJECTO)

EDIFÍCIOS ÁREAS

A - GUARITA

B – INTERNET CAFÉ

05,00m2

44,75m2

C – GINÁSIO 187,00m2

D – TEATRO 774,00m2

E – BALNEÁRIO / VESTIÁRIO 71,70m2

F – ADMINISTRAÇÃO 31,680m2

H – RESIDÊNCIA HÓSPEDES

J – OFICINA

Total 1

04,50m2

273,54m2X3

2044,35m2
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2.   DESCRICÃO TÉCNICA

           Os trabalhos serão executados de harmonia com os processos 
usualmente seguidos em Moçambique, com a aplicação de materiais 
de qualidade, respeitando-se as posturas e regulamentos em vigor.

Serão abertos com as dimensões indicadas na respectiva planta do projecto, 
ate profundidade conveniente para que se atinja terreno virgem. Os leitos dos 
cobocos serão bem regados e devidamente compactados.

Serão construídos em betão de acordo com o projecto de estruturas, mas 
quando não especificado poderão ser construídas em betão simples ao traço 
1:3:5 em volume de cimento, areia e pedra mediana, respectivamente.

Nas sapatas corridas poderão igualmente quando não especificado no projecto 
de estruturas ser armadas com betão ao traço 1:2:4 com pedra e cimento 
armada. As sapatas serão fundidas sobre caboucos e as paredes de fundação 
entre taipais de madeira.

Entre as paredes de fundação será feito o aterro necessária par camadas de 
terras limpas, compactada a maço e bem regada.

Sabre este aterro serão fundidas lajes de betão simples ao traço 1:4:7 em 
volume, respectivamente de cimento, areia e brita com a espessura de 
200mm.

As paredes serão elevadas a tijolo ou blocos de cimento e areia, assentes com 
argamassa ao traço 1:3. Na altura das vergas das portas e janelas e nos 
terminais das paredes junto a cobertura, serão construídas vigas de 
coroamento conforme o projecto de estruturas.

2.1. CONSTRUÇÃO

2.1.1. Caboucos

2.1.2. Pilares

2.1.3. Aterros

2.1.4. Pavimentos

   2.1.5 Alvenaria         
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2.1.6   Rebocos

 2.1.7 Caixilharia

       2.1.8 Pavimento em Madeira flutuante

        2.1.9 Mármore

2.1.10 Tijoleira

 2.1.11 Azulejos

   2.1.12  Armários

            
           

Serão executadas em madeira da terra (chanfuta) e de harmonia com os 
desenhos. As portas
interiores serão  construídas em contraplacado comercial e os vidros a aplicar 
serão bem lisos.
Serão aplicadas ferragens necessárias de boa qualidade.
            
     

Serão em madeira de “Chanfuta”. Aplicar-se-ão no palco
            
    

As bancadas das Cozinha e do bar serão em mármore

            

Será aplicada em balneário, varandas, cozinha, casas de banho, zonas de 
serviço e onde for conveniente.

           

As paredes das casas de banho e da cozinha, serão revestidas com azulejos 
decorativos até uma altura de 2.10 m de altura podendo ser rematados por 
lambris decorativos.

         
 
Serão construídos nos locais indicados nas plantas com portas em termo 
laminados  (MDF).

Todas as paredes e tectos serão rebocados com argamassa de cimento e 
areia ao traço 1:4, com 20mm de espessura, devendo os paramentos ficar 
bem lisos e desempenados.
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            2.1.13  Casas de banho

            2.1.14  Bancadas

            2.1.15  Betonilha Exterior

 2.1.16  Carpintarias/caixilharias e serralharias

Serão assentes as seguintes peças sanitárias: 
Na casa de banho principal será assente a seguinte loiça sanitária: Um 
lavatório, uma bacia de bidé, uma sanita, um chuveiro cromado sabre um 
polibã, dois toalheiros cromados, um porta papel higiénico de em beber, uma 
saboneteira e um espelho com arestas polidas fixado a parede com parafusos 
de cabeças cromados.

Enquanto nas casa de banho do quarto de uso geral serão colocados por cada 
casa de banho um lavatório, uma sanita, um polibã ou banheiro, conforme o 
caso (ver plantas) com um chuveiro cromado, dois toalheiros cromados, uma 
saboneteira e um porta papel higiénico de embeber e um espelho com arestas 
polidas fixado a parede com parafusos de cabeças cromadas.

No sanitário será montados  uma sanita, um lavatório, um toalheiro cromado e 
um espelho com arestas polidas fixado a parede com parafusos de cabeças 
cromado.

As bancadas da Cozinha em serão em Granulite preto e as das casas de banho 
em Mármore, com focinhos boleados

Pavimentos exterior à volta do edifício será de 600mm serão betão simples ao 
traço com 100mm de espessura sabre enrocamento de pedra mediana de 
100mm de espessura depois de compactada. A restante área pavimentada 
conforme desenhos do projecto será pavimentada em lajeias de betão simples 
com 500x500x50mm com intervalos de 50mm.

     

As portas que dão acesso para o exterior serão almofadadas em madeira 
maciça de “Chanfuta” enquanto as interiores serão em estruturas interna em 
favo de madeira maciça ou pinho e forradas em contraplacado de acordo com 
o mapa de vãos. 

 
Todos aros e as respectivas janelas serão em madeira maciça de “Chanfuta” 
de acordo com descrição do mapa de vãos.
Os vidros em geral são lisos transparentes e os das casa de banho deverão ser 
do tipo martelado/decorado, REF. PILKINGTON, ARTIC.

           

      PORTAS

JANELAS
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2.1.17  FERRAGENS:

As ferragens das portas tem as especificações seguintes:

As dobradiças deverão ser de “Union”, salvo raras excepções.

As fechaduras das portas principal de serviço, serão do tipo, Oval Cylinder 

Upright Lock, Ref.: L2241-78. Canhão do tipo Euro Profile Double Cylinders 

2x810 66mm. Puxador do tipo B1180.

As portas com almofada em vidro levarão fechaduras do tipo Euro Profile 

Cylinder Upright Lock, Ref.: L2209 – 78 com Puxadores do tipo B1017.

As portas dos quartos levarão fechaduras tipo Euro Profile Cylinder Upright 

Lock, Ref.: L2209 – 78. Puxadores do tipo B2023.

As portas das casas de banho levarão fechaduras do tipo3 Lever Upright Lock, 

Ref.: 22320 – 78. Puxadores do tipo B2023.

Dobradiças das portas serão do tipo Brass Projection Hinges, n.º B1327 

100x125

Os ganchos a colocar por detrás das portas das casas de banho serão do tipo 

B 1620, Satin Chrome.

Batentes de pavimento de protecção das portas, serão do tipo B1294

Ventiladores das portas dos armários, Ref. K & Knocker, pag. 59, de cor a 

definir.

Fechaduras para portas dos armários  serão do tipo 423-64 2Lever Straight 

Cupboard Lock \- 2 Keys

Tranquetas dos armários do tipo B 1565, Brass plated, e B1571 Brass.

Puxadores p/portas dos armários do tipo B1543, anodised Aluminium

Dobradiças para armários do tipoB1417.

Tranquetas para janelas de rede do tipo B 1655, Satin Chrom.

Tranquetas para janelas do tipo B1642Polished Brass e reguladores do tipo 

B1650.
Dobradiças de molas para as portas de rede, Ref. B 1281, (cozinha).
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2.1.18 COBERTURA

            2.1.19 PINTURAS

            2.1.20  SERRALHARIA

Sobre a placa geral da cobertura executada em betão armado, será construída 
uma cobertura em chapa metálica sabre madeiramento de secções 
apropriadas, de pinho, devidamente impregnada com resinas protectoras.

Todos os paramentos de alvenaria a vista serão pintados com tinta de 
tartaruga por fora e por dentro pinta plástica nas cores a escolher 
oportunamente. Os tectos serão todos pintados a tinta branca.
As esquadrias serão pintadas a tinta branca de pincel sobre uma demão de 
aparelho no interior e no exterior.

Paredes do átrio serão pintadas a tinta plástica, de cor a ser aprovada pela 
fiscalização.
Os corredores dos gabinetes serão pintados com tinta plástica de boa 
qualidade, de cor ser definida, após, caso a fiscalização.

Tectos serão pintados a tinta plástica de cor branca.

Aros das portas internas em cor a definir.

O edifício será pintado com tinta plástica lisa, em tons a definir e aprovar pelo 
projectista e aprovada pelo Dono da Obra. 

A tinta deverá ser de boa qualidade (DULUX ou CIN) e aplicada de acordo com 
as especificações do fabricante.

GRADES- Serão objecto de detalhe caso o cliente o deseje.

            Pinturas Internas

            Tectos

 
            Portas e Janelas

            Pinturas Externas
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1.   DISPOSIÇÃO FINAIS

Todos os trabalhos constantes na presente Memória Descritiva deverão ser executados de 
acordo com as normas e Legislação em vigor na República de Moçambique, não devendo 
constituir razão à má  execução pelo empreiteiro, por qualquer omissão aqui constante.
Se mesmo assim persistirem dúvidas na interpretação das peças do projecto deverá ser 
contactado o Arquitecto que concebeu o projecto.  

o Arquitecto

ABDUL TAJU

Arquitecto e Planeador Físico, Inscrito no MOPH, sob n.º 1719/A.

Maputo, Julho 2010  
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e oAn x s

Em anexo vai o projecto de construção do  
que permitirá uma melhor avaliação do Projecto através 
de uma visualização global do impacto do  
sobre o desenvolvimento local artístico, cultural e 
económico. 

Dans'Artes

Dans'Artes



Sensibilização para apoios

Assim, é de notar que a construção e apetrechamento completo das instalações deste espaço 
de artes e de cultura  dependerá dos meios financeiros de que dispomos e do apoio 
financeiro que se poderá obter das diferentes instituições, financiamentos, doações e todos 
tipo de meios que necessitamos para a construção deste lugar de sonho, de vida, de imagem, 
de sensações, de arte da dança, da fotografia, do cinema; da cultura, dos ritmos dos 
movimentos tradicionais ou contemporâneos do que reflectirá a história de um povo no 
encontro e cruzamento com o mundo exterior. 

Desde já, agradecemos anticipadamente o apoio a todas pessoas singulares organizações que 
acreditarão nas gotas de água que este projecto poderá trazer para regar este 
espaço e germinar frutos na arte e na cultura a longo termo no coração deste Moçambique 
ainda em reconstrução global.

Dans'Artes,

Dans'Artes 

DANS'ARTES

Agradecimentos

Dizemos obrigado, no amor da arte e da cultura, vectores de mensagens e ideais para um 
mundo melhor para a humanidade.

A criadora do 
Maria Helena Pinto
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