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Resumo  

 

O artigo trata do paralelismo e divergência entre o Brasil, que exerce uma atracção singular sobre os 
arquitectos portugueses desde o início do moderno, e as colônias portuguesas em África - como a ambição 
em construir ‘moderno’, desejo mais viável em África do que em Portugal. 
Verifica-se em África uma proliferação de traçados de cidades novas, expansões de cidades ou de 
embriões de cidades, num período que começa nos anos 20 e se intensifica nos anos 40. Quanto à obra 
edificada, expressa-se num ‘boom’ construtivo dos últimos 25 anos da presença portuguesa no continente. 
As marcas da modernidade estão presentes no urbanismo, na arquitectura e na inclusão de peças de 
artistas plásticos nos espaços edificados. Enquanto o Brasil atingia o auge do ideário moderno com Brasília, 
na África Portuguesa a marca da modernidade surge de forma mais descontínua, mas com intensidade. 
Com o desencadear em 1961 das guerras coloniais, contraditoriamente, se avoluma o afã construtivo e as 
cidades adquirem o aspecto da cidade moderna, verticalizada e desenvolvida. Além das cidades principais, 
produzem-se planos para numerosas pequenas povoações e procura-se dotá-las de equipamentos públicos 
de grande visibilidade e modernidade. Nunca nos territórios africanos de jurisdição portuguesa o Estado 
assume a modernidade como um desígnio, embora o use como imagem. Quando a assume, já as 
independências estão ao virar da esquina.  
 

Palavras-chave: modernidade, Luanda, Maputo  

 

 

Abstract 

 

The paper considers similarities and oppositions between the Portuguese colonies in Africa and Brazil, which 
exerts a strong influence on Portuguese architects since the beginning of its production of modern 
architecture. Such is the case of the enhanced likelihood of being able to build in modern way in Africa as 
opposed to in Portugal. There is a proliferation of new towns, town extensions and urban nucleus since the 
20’s, boosting up in the 40’s. As to built work, it intensifies in the last 25 years of Portuguese presence in the 
continent. Signs of modernity are present in town planning, architecture and in the inclusion of visual arts 
work in built spaces. While Brazil attain its modern doctrine zenith in Brasília, in Portuguese Africa the signs 
of modernity are more discontinuous but still intense. With the outbreak of the colonial wars in1961, 
contradictorily the constructive surge increases. Cities grow into vertical, modern and developed metropolis. 
Besides these main cities, plans are drawn for many small settlements. These are equipped with public 
facilities of great visibility and modernity. Never has the State assumed modernity as a strategy, although it 
uses it as an image; when it does, the African States are ready to be born.  
 

Keywords: modernity, Luanda, Maputo 
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POR VIA DO ATLÂNTICO:  

TRAÇADOS E MONUMENTOS URBANOS NO BRASIL E EM 

TERRITÓRIOS AFRICANOS DE COLONIZAÇÃO PORTUGUESA 

 

Introdução  

No período do século XX em que Portugal é ainda uma potência colonizadora, a arquitectura 

moderna brasileira exerce uma influência notória nos arquitectos portugueses. No rectângulo 

europeu, essa influência foi crescente desde os anos 40 até o início dos anos 60, regredindo 

acentuadamente a partir dessa década (Ramos & Matos, 2005). Nos domínios de além-mar, ela 

estende-se até mais tarde e nunca perde, até às independências, o seu poder de atracção. 

Conjuga-se indissoluvelmente com o impacto de Le Corbusier: no acto de assumir explicitamente 

uma ascendência, arquitectos diferentes referenciam o apelo corbusiano, outros uma nova 

linguagem vinda do Brasil, outros ainda uma quase simbiose entre as duas forças que fizeram 

evoluir a arquitectura moderna e a libertaram da rigidez e do ascetismo iniciais. Porque o que 

estava em causa eram problemas similares. 

Paralelismos 

Como edificar nos trópicos, como usar esse material estupendo de potencialidades plásticas - o 

concreto, como afirmar uma autonomia linguística perante o já tão distante racionalismo europeu e 

o Nascente ‘estilo internacional’. Havia a questão da consciência aguda da posição periférica 

dessas regiões em relação, quer à Europa do Norte e do Centro, quer, mais tarde, aos Estados 

Unidos; a vontade de recentrar o ponto de aplicação do talento e competência; e, no Brasil, a 

premência da afirmação cultural da independência, cujo trabalho se continuava fazendo desde o 

ano já longínquo da independência política. Aqui, a revelação arrebatada da autonomia cultural 

em relação à Europa desencadeia-se em 1922, tempo de arranque simultâneo do Movimento 

Moderno na Europa; e a invenção de uma linguagem dos tempos modernos se faz em 

entusiástico ambiente de afirmação na literatura e nas artes plásticas, apoiada nos estudos 

etnográficos e antropológicos. A afirmação entronca com a questão complexa da relação com as 

outras culturas - as ancestrais e prévias à colonização ibérica, de várias ascendências africanas e 

ameríndias e as de ascendência árabe ou asiática na costa Leste africana e as sincréticas no 

Brasil. Que se desenrola num clima de descoberta alegre, de formas extremas de opressão, de 

disputa e revolta. O século XX proporciona uma segunda chance, um recomeço, uma 

redescoberta - pelas vozes da vanguarda. 

Há por fim a questão do território - imenso, desafiador de uma posse, ou ocupação, ou 

estruturação efectiva - nos espaços africanos de colonização portuguesa, tal como no Brasil. 

Nessa estruturação cabe a vexante pendência da relação com o estrangeiro – a dependência do 
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capital. Em Moçambique, ainda recentemente quando se desencadeia o Movimento Moderno, 

procedera-se à delimitação de fronteiras, disputadas entre Portugal e a Inglaterra, conflito dirimido 

pelo presidente francês, o marechal Mac-Mahon, que reconhece em 1875 o direito português à 

posse de zona Sul do território. Contemporaneamente ao movimento, actuam ainda as 

Companhias Majestáticas – entidades capitalistas privadas que exploram vastíssimas regiões em 

nome do governo1. Esta questão converge pois com o tema do nacionalismo. Como desenvolver 

efectivamente o território, como fazer respeitar uma independência e transportá-la para o campo 

económico e cultural?  

Discrepâncias  

Perante este quadro - para o exercício da arquitectura - de similitudes entre o Brasil e os territórios 

africanos de ocupação portuguesa até 1975, em particular as duas maiores colônias, Angola e 

Moçambique -, importa realçar as profundas discrepâncias. A do contra-ciclo em primeiro lugar: 

enquanto no Brasil a arquitectura moderna se fundiu com o desejo colectivo e até mesmo com a 

determinação estatal de afirmação autónoma do país, nas então colônias ou províncias 

portuguesas, a arquitectura moderna chegava pela mão dos agentes do poder colonial. Quando 

se dão as independências em 1975, já o ciclo da arquitectura moderna havia entrado em declínio. 

Quer fossem respeitadores ou contestatários do regime Salazar/Caetano – e assim os houve na 

diáspora dos arquitectos de Portugal para África (Matos & Ramos, 2006b e 2007b) no decorrer 

nas décadas centrais do século – com o desconhecimento e as simplificações históricas da 

rejeição anti-colonial, o estigma do passado conota-os a todos com o mesmo regime autoritário de 

direita - contra o qual uma parte desses arquitectos estava em oposição, e a qual motiva 

contraditoriamente a sua ida para África. A compreensão deste facto, de temporalidades 

diferentes nas duas margens do Atlântico quanto à inserção da alavanca que é o Movimento 

Moderno, é essencial para situarmos a fortuna crítica da obra feita. Passadas muitas décadas 

após a edificação, o que perdura ainda sofre, nalguns círculos, da equação directa ‘construído no 

período colonial = construído pelos colonialistas’. No ano de 2008, destruiu-se uma das peças 

mais importantes da arquitectura moderna em África, o mercado de Kinaxixe.  

Recepção da arquitectura moderna 

No processo prolongado da sua recepção, a arquitectura moderna, que no território português já 

fora problemática à época da maior divulgação e desenvolvimento - por motivo da sua rejeição 

pelo regime -, é percepcionada como algo de arcaico e da ordem da subjugação. Se esta visão é 

fragmentária ou circunscrita, não deixa de exercer uma forte pressão no sentido de fazer 

desaparecer os seus ícones vivos. Foi precisamente a destruição do Kinaxixe que espoletou uma 

                                                 
1 A Companhia do Niassa, que tinha a concessão das actuais províncias de Cabo Delgado e Niassa, extingue-se em 1929, enquanto a 
Companhia de Moçambique, com diferentes denominações, continuou a operar até 1961. 
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viva reacção por parte de alguma opinião pública e da Ordem dos Arquitectos Angolanos no 

sentido de salvaguardar a arquitectura do século XX.  

A complexidade da situação vivida hoje é atestada pelo facto de que foram as cidades construídas 

pelos portugueses que persistem no tempo nos seus traçados e edifícios; e suportam a vida 

urbana que se espraiou por manchas muito extensas de uma ocupação informal de musseques e 

caniço (UR, 2005). Assim, grande parte dos maiores edifícios erguidos no período de domínio 

português, públicos e privados, viu alterar-se o seu uso e alberga hoje Ministérios e outros 

Serviços Públicos.  

Função dos materiais 

Por outro lado, os projectos contemporâneos que a forte actividade imobiliária hoje promove nos 

novos países africanos surgem envoltos pela pele luzidia do vidro; que, face à desgastada 

presença do concreto após décadas de negligência e, em muitos sítios, da acção das guerras 

civis, aparece como a própria imagem do progresso e da regeneração.  

O concreto, que surgira como o material de eleição do Movimento Moderno nos trópicos, pela sua 

plasticidade, resistência estrutural e biológica e facilidade de execução, comparece agora como 

um parente pobre na linhagem dos materiais.  

Diferentemente, no Brasil esse material figura como um protagonista da aventura maior da 

arquitectura brasileira - a sua exposição face ao mundo como uma criação genuinamente 

brasileira e moderna. 

Foi fundamentalmente o concreto que autorizou a edificação do bloco permeável a uma ventilação 

transversal e protegido dos raios solares de maior intensidade – através sobretudo dos brises-

soleil ou ‘quebra-luzes’ como por vezes são referidos nos escritos dos portugueses em África, mas 

também da cobertura invertida ou em asas de borboleta. São estes – a ventilação transversal e o 

percurso do sol - os dois factores substantivos de uma irmandade na arquitectura racional para os 

trópicos e que autorizam um paralelismo com a produção brasileira. 

Aceitar ou rejeitar o passado  

Na formulação dessa arquitectura moderna, surge uma divergência na démarche ideológica de 

relação com o passado. Para constituir uma arquitectura ‘do tempo presente’, o patriarca da 

arquitectura moderna brasileira vai voltar-se para o passado, porque a radicalidade da sua 

démarche exige o conhecimento das raízes; donde, a ‘documentação necessária’ que irá buscar 

no mais fundo do arrière-pays português em 1948, 1952 e 1961 (Matos & Ramos, 2007a). Lúcio 

Costa percorre o interior português; a limpeza formal que reconhece na tradição construtiva do 

país dos ancestrais é o que só mais tarde, bem mais tarde, é objecto de estudo sistemático por 

parte de arquitectos portugueses no Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa2; e não 

                                                 
2 Iniciado em 1955 e publicado em 1961 com o título Arquitectura Popular em Portugal. 
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daqueles que emigram para África3. Entretanto, já o vernáculo e o revisionismo italiano do pós-

guerra haviam emergido no palco do debate arquitectónico. O moderno é em Portugal, até à 

formulação da necessidade dessa documentação necessária por Keil do Amaral em 1947, um 

almejado aggiornamento, um desejo de novo, uma ambição de atingir o futuro; e um descartar das 

gastas, toleradas e raramente detestadas capas do estilo oficial – o do Estado Novo, traduzido 

como ‘português suave’ na sua face mais doméstica. Assim, posicionam-se também em pontos 

desfasados na linha do tempo as vanguardas brasileira e portuguesa quanto à relação entre o 

passado e o presente, o existente e o novo, as raízes e a actualidade. Curiosamente, nos novos 

países africanos, há notícia de, entre o racionalismo moderno e o ‘português suave’ do legado 

português, é para o último que pendem as preferências patrimonialistas.  

Temos assim um triângulo, entre a produção moderna brasileira, a produção moderna dos 

arquitectos portugueses em África e os sentimentos e expectativas dos arquitectos angolanos e 

moçambicanos na actualidade perante esse legado; e das respectivas opiniões públicas ainda 

incipientes, dadas as condições de degradação urbana e luta pela sobrevivência da grande 

maioria das populações, motivadas em larga medida pelas lutas sangrentas que se seguiram ao 

período de descolonização.  

No Brasil, a quebra estava feita há um século atrás com o país colonizador no período em que 

surge a arquitectura moderna - e a relação com o legado português se pode fazer com uma 

tranquilidade e auto-confiança patentes nos escritos e acções dos vanguardistas – vide as viagens 

de redescoberta a Minas Gerais ou a valorização patrimonial do SPHAN. Enquanto o Brasil 

exprimia essa segurança, nas então colônias em África, as autoridades portuguesas procuravam 

instalar-se definitivamente, tomar posse do território e erigir cidades - inicialmente como territórios 

de um Império (anos 30) e mais tarde como províncias de um Estado multi-continental. Os 

projectistas eram instrumentais na construção desse Estado; engenheiros e arquitectos 

forneceram os blue-prints para a definição de cidades, barragens, estradas, portos, aeroportos e 

edifícios de todo o tipo. Escultores e outros artistas plásticos deram o rosto e o corpo dos 

monumentos e outros elementos urbanos.  

Marcas da modernidade na África Portuguesa  

Verifica-se uma proliferação de obra edificada – sobretudo arquitecturas de promoção privada. 

Expressa-se num ‘boom’ construtivo dos últimos 25 anos da presença portuguesa no continente. 

As marcas da modernidade estão presentes no urbanismo, na arquitectura e na inclusão de peças 

de artistas plásticos nos espaços edificados. Enquanto o Brasil atingia o auge do ideário moderno 

pela construção de Brasília, na África Portuguesa a marca da modernidade surge de forma mais 

descontínua, mas com intensidade. Com o desencadear em 1961 das guerras coloniais, 

contraditoriamente, se avoluma o afã construtivo nas principais cidades e estas adquirem o 

aspecto da cidade moderna verticalizada e desenvolvida (Albuquerque, 1998; Fernandes, 1999 e 
                                                 
3
 Salvo excepções como Castro Rodrigues. 
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2002; Ferreira, 2008; Cortez, 2008; Mendes, 2008). Nestas e nas pequenas povoações, procura-

se dotá-las de equipamentos públicos de grande visibilidade e modernidade – aerogares, escolas, 

hospitais, mercados, piscinas, cineteatros, cinemas e hotéis (Figura 1). 

 

 
[A]  

Pavilhão de Moçambique na 
Central Trade Fair de Bulawayo, 

Rodésia (c. 1959),  
Arq. João Tinoco 

 

 
[B]  

Estação dos Caminhos-de-Ferro da 
Beira (1960), Arq. Paulo Sampaio, 
Francisco de Castro e João Garizo 

do Carmo 
 

 
[C]  

Mercado do Lobito (1963),  
Arq. Castro Rodrigues 

 
 

[D]  
Cinema ao ar livre Miramar 

(1964),  
Arq. João Castilho e  

Luis Castilho 

 
[E]  

Cinema ao ar livre Flamingo 
(1964), Arq. Castro Rodrigues 

 
[F]  

Mercado de Kinaxixe  
(1950/1952- 2008),  
Arq. Vieira da Costa 

Figura 1[A-F] – O Moderno em África [A]: Fonte: Veloso, Fernandes e Janeiro (2008); [B]: Fonte: Gama (2004);  
[C]: Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_iMuFEzJUlu0/SQJ3wt6zdcI/AAAAAAAABfw/6fRYiK4x3B8/s1600-h/Lobito+....png;; [D]: Fonte: Colorama (s/ data);  

 [E]: Fonte: Carvalho (s/ data); [F]: Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_GrlH2TQIEdI/SJHlzyp4EaI/AAAAAAAAInw/MSgacvYeGCs/s320/mercado 

 

Quando se dá o 25 de Abril e a subsequente independência desses territórios, toda esta obra 

adquire rapidamente um estatuto problemático. Apesar dos esforços de registo e estudo do 

património realizado pelas Escolas de Arquitectura, não parece ter havido ainda o recuo suficiente 

para encarar essa produção como coisas suas, dos novos países. A especulação não ajuda; nem 

a riqueza perdulária e profundamente assimétrica no país do petróleo e dos diamantes.  

O Brasil como modelo 

Desde o início do moderno no Brasil, e em particular a partir da publicação em 1943 de ‘Brazil 

Builds’ - uma bíblia em muitos ateliês de arquitectura em Portugal nas décadas seguintes -, o 

grande país americano exerce uma atracção singular sobre a antiga potência colonizadora. Fá-lo 

por via da sua criação artística, em especial dos arquitectos, dos artistas plásticos e dos 
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escritores4. Se em Portugal esta atracção se interrompe e perde força a seguir à inauguração de 

Brasília, já nas colônias portuguesas em África ela recrudesce. Entrosa-se com a ambição dos 

arquitectos em construir ‘moderno’, desejo mais viável em África. Enquanto no Brasil a motivação 

nos anos 50 é pelo menos tanto pública quanto privada, nunca nos territórios africanos de 

jurisdição portuguesa o Estado assume a modernidade como um desígnio, embora o use como 

imagem. Quando a assume, já as independências estão ao virar da esquina.  

Ocupar o território, planear moderno  

Quer no Brasil quer nos territórios africanos, se procura transportar para o interior o centro de 

gravidade do território, ocupá-lo efectivamente ou reorganizá-lo por via do planeamento de novas 

cidades. Verifica-se um novo paralelismo do ciclo fundacional de cidades entre Brasil e territórios 

africanos; em particular, o grande território fronteiro ao Brasil é objecto na segunda década do 

século de um pensamento refundador por parte do Alto-comissário; em 1912, o general Norton de 

Matos promove em posição mais central do que Luanda, no planalto de Angola, uma nova capital, 

a ‘cidade do Huambo’, que passa entre 1928 e 1975 a designar-se por ‘Nova Lisboa’. O traçado, 

realizado pelo engenheiro Roma Machado, é um plano radiocêntrico de larga escala que se 

efectiva. A mudança da capital não se realiza, mas a cidade floresce e é hoje novamente o 

Huambo; ciclicamente se retoma a questão de uma nova capital para Angola. Nos territórios 

ultramarinos, inúmeras outras cidades de média e pequena dimensão são criadas ou ampliadas 

no decorrer das décadas seguintes até às independências. Após o período da reticula oitocentista, 

que conformou a cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo, seguiu-se um longo ciclo de cidades-

jardim, com ou sem um centro monumental de geometria formalizada (Matos & Ramos, 2006 e 

2008a); em 1948-49, surge uma primeira proposta pelo arquitecto Vasco Vieira da Costa, 

directamente informada pela Carta de Atenas, o ‘Plano para uma Cidade Satélite de Luanda’. Esta 

cidade é privilegiada no propósito metropolitano de a fazer evoluir segundo um planeamento 

urbanístico: é a primeira cidade a ser alvo de um plano de urbanização moderno, em 1943. Em 

1961-62, o arquitecto e urbanista Fernão Lopes Simões de Carvalho, que trabalhara nos ateliers 

de Le Corbusier e Worgensky, intervém na modernização da capital angolana (Carvalho, 1992). O 

Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal de Luanda surge em 1961, tendo como objectivo 

elaborar os planos relativos à Baixa e aos terrenos municipais do Bairro Prenda (Figura 2). Sob a 

coordenação de Simões de Carvalho, o recém-criado gabinete começou por realizar a revisão do 

Plano Director da Cidade. Apoiado em inquéritos sociológicos e estudos económicos, o plano 

definiu os grandes eixos viários e localizou as áreas industriais e habitacionais da cidade de modo 

a fomentar o seu crescimento para Sul. O Plano para a Baixa de Luanda recai sobre aquela área 

geograficamente localizada numa zona baixa, delimitada e rodeada por encostas. Nessa zona de 

                                                 
4 Até mesmo aos olhos das elites africanas, em meados do século a literatura brasileira adquirira um estatuto de modelo; muitos 
chegam a aderir à ideologia lusotropicalista que romantizava o Brasil como um novo mundo nos trópicos onde povos, valores e hábitos 
europeus, africanos e ameríndios se misturam harmoniosamente (Hamilton, 2002). 
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escalas variáveis e diferentes estratos históricos, o arquitecto propõe uma ‘Praça das Portas do 

Mar’ de desenho racionalista e geometria simples e de grande clareza.  

 

 
[A] 

 Plano Director de Luanda 
  

 
[B] 

 Plano para Praça das “Portas do Mar”  
 

 
[C] 

Plano para a Zona entre o Mercado de 
Kinaxixe e o Cemitério Alto das Cruzes  

 

 
[D] 

Unidade de Vizinhança nº 1 
 

 
[E] 

Unidade de Vizinhança nº 3 

  
[F] 

Vista da Unidade de Vizinhança no Bairro Prenda 
Figura 2[A-F]: Planos do Arquitecto Simões de Carvalho -  

Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal de Luanda (1961/62) e  
Vista do Bairro Prenda. Fonte: Carvalho (1992). 

 

A intervenção mantém as edificações existentes que são pontos de referência da cidade e se 

exprimem em distintas linguagens arquitectónicas - o Banco de Angola, construído em 1956 e 

concebido pelo arquitecto Vasco Regaleira, de desenho ‘estado novo’; e o Banco Comercial de 

Angola, concebido pelo arquitecto Januário Godinho, cerca de 1965, de desenho moderno e 

instalado sobre um pódio. Propõe um grande bloco longitudinal que delimita a frente da ‘Praça’ 

marginando a frente de mar arborizada, propondo do lado oposto cinco edifícios paralelos 
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dispostos no sentido transversal. Mais a Sul, para o interior, localiza um nó viário central, 

acessível por um túnel e servido por silos automóveis, implantando um conjunto edificado junto a 

edifícios já existentes; é o nó da Mutamba, adiante analisado.  

No Plano Director da cidade, as áreas de habitação foram estruturadas em ‘unidades de 

vizinhança’ segundo os ditames da cartilha moderna, das quais foram construídas duas – a nº 1 e 

a nº 3 do Bairro Prenda. No projecto destas ‘unidades’, e ao contrário do urbanismo colonial de 

origem belga, inglês e alemão, previa-se uma co-presença de africanos e europeus, na proporção 

de um terço/dois terços de habitantes respectivamente. Estas propostas, tal como as 

interclassistas de Brasília, foram subvertidas pela dura realidade da habitação precária e em 

vastos números que neste caso se aproximou fisicamente dos pristinos blocos modernos 

construídos. No plano para a Zona do Mercado de Kinaxixe ao Cemitério do Alto das Cruzes, 

Simões de Carvalho traça um eixo ladeando uma série de blocos oblíquos que não ocultam a 

vista, permitem a circulação do ar e realçam a sua proeminente presença paisagística sobre a 

encosta5.  

Façamos agora referência a espaços públicos nas capitais das maiores ex-colônias, Angola e 

Moçambique. Todos eles constituem praças - os locais privilegiados onde coexiste urbanismo, 

arquitectura e elementos urbanos destinados a preservar a memória. São os locais 

simultaneamente da montagem de uma cenografia do poder e da convivialidade; são os locais 

onde se travam as batalhas pela memória. Elegeram-se quatro praças em cada cidade.  

Luanda  

Em Luanda (Figura 3), o Largo da Mutamba constitui um nó nevrálgico no centro da cidade. 

Convivem frente a frente a Câmara Municipal do final do século XIX em linguagem neo-clássica, 

ladeada por um jardim, e o grande edifício da Fazenda, ‘estado novo’, que marca a separação 

entre o centro histórico e a zona das novas avenidas. Este edifício, que apresenta uma grande 

similitude com a Fazenda da então Lourenço Marques, era envolvido por uma arcada no piso 

térreo e por um pórtico de tripla altura que protegia a fachada e permitia a ventilação; hoje em dia 

encontra-se fechado por uma envolvente envidraçada que contraria os princípios da protecção 

térmica e é ocupado pelo Ministério das Finanças. Entre os dois edifícios, dava-se a convergência 

das carreiras dos ‘maximbombos’ – os ônibus da cidade.  

Na definição da praça, intervêm edifícios do movimento moderno, posicionados transversalmente 

e fechando a praça – entre os quais os edifícios da ‘Bonança’ e da Mutamba, actual Ministério das 

Obras Públicas. Este é um prisma de volumetria em ‘H’ e fachada de vibrante jogo de brises-soleil. 

Foi projectado em 1968-69, de acordo com o anterior plano de Simões de Carvalho, por Vasco 

Vieira da Costa – arquitecto nascido em Aveiro e naturalizado angolano, que trabalhou igualmente 

                                                 
5 As duas cidades, Luanda e o Rio de Janeiro, partilham o facto de serem litorâneas e assentarem em situações de declive. Grandes 
blocos modernos, rectilíneos ou curvilíneos, de grande extensão e evidência na paisagem, haviam sido intuídos por Le Corbusier 
aquando da sua primeira visita ao país Sul-americano em 1929.  
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com Le Corbusier e tem uma extensa e notável obra por todo o território. Numa posição 

sobranceira sobre a falésia, e numa articulação do grande eixo que liga a Baixa à 3ª circular 

(Rossetti, 1991) e atravessa a cidade em sentido aproximadamente Nascente-Poente, situa-se o 

que foi sucessivamente designado por Largo dos Lusíadas/Maria da Fonte/Praça do Kinaxixe. É 

o coração da ‘cidade do cimento’ e centrou-se no monumento dedicado aos Mortos da Grande 

Guerra, inaugurado em 1937 e centrado numa figuração alegórica feminina. A peça que definiu 

este espaço público foi porém o grande mercado coberto, projectado em 1950-52 por Vieira da 

Costa. É um edifício de grande porte e precisa enunciação racionalista, fazendo uso de brises-

soleil, pilotis e betão aparente e uma admirável clareza espacial; é um equipamento municipal de 

assinalável miscigenação racial e social no seu uso quotidiano. Contribuíram ainda para a 

formação da praça os edifícios modernos, ditos da ‘Cuca’ e da ‘Lagoa Kinaxixe’ - este ainda em 

construção na saída dos portugueses, entretanto ocupado pela população carente e apropriado 

como uma favela vertical. Com a independência, o monumento da praça desapareceu, oferecendo 

o seu escultórico plinto para a exposição de um destroço ou troféu de guerra – um tanque ali 

colocado; seguiu-se a sua substituição por uma estátua a uma figura igualmente feminina, a 

Rainha Djinja, heroína no século XVII da oposição aos portugueses. Em meados de 2008, o 

grande mercado coberto de Luanda é demolido, para dar lugar a um faiscante centro comercial 

revestido a vidro e marcado por duas torres multi-usos.  

Uma peça dos primeiros tempos da cidade, a igreja de Nª Sª da Nazaré, edificada em 1664, 

motivou o surgimento de um espaço público fronteiro – que foi depois ampliado para o espaço 

tardoz, constituindo o jardim que se designa por Praça do Ambiente. O pequeno templo situa-se 

frente ao Atlântico; o desenho urbano que deu corpo à Avenida Paulo Dias de Novais/Av. 

Marginal, hoje Av. 4 de Fevereiro e que consistiu num aterro e de num paredão, preservou o seu 

lugar centrado num pequeno largo e fê-la ladear por edifícios modernos, recuados no piso térreo 

para dar lugar a uma arcada contínua protegida do sol e acentuada por uma fileira dupla de 

palmeiras.  

O Largo Diogo Cão, hoje Praça do Porto de Luanda, foi criado em função da instalação moderna 

do porto de Luanda nos anos 40 na Ponta da Mãe Izabel (Martins, 2000). Dois edifícios em ‘U’ - 

da Alfândega e o seu duplo (1945) – fazem uma frente monumental ‘estado-novo’, construída 

porém em concreto - que se particulariza por uma entrada formalizada em passagem coberta e 

pela torre agregada à Alfândega, topejando a marginal e marcando a fronteira com a água. Do 

lado interno da praça, o edifício moderno das Repartições, conhecido por ‘Palácio de Vidro’, 

repete a disposição em ‘U’; do lado oposto ao porto, um grande complexo de corpo baixo topejado 

por uma torre – o hotel Presidente – foi reconvertido num hotel de luxo, o Méridien. A estátua em 

bronze que deu nome à Praça, do descobridor português Diogo Cão, foi apeada e levada sem o 

seu plinto para a Fortaleza de S. Miguel. Mantém-se a praça com o seu espaço ajardinado e uma 

modesta fonte ao centro.  



 

1 – 
3 – Praça de Kinaxixe; 4 

Eixos viários: junto à Baía de Luanda 
Eixo paralelo – Rua Karl Marx; Ligação

 

[B] 
Largo da Mutamba

[D] 
Praça do Ambiente/Igreja N. Srª. 

Figura 3[A-E] - [A]: Esquema e vistas das praças de Luanda. 
http://2.bp.blogspot.com/_ZOpddlzvEqQ/SMJTf4GeWrI/AAAAAAAAAVc/E3QOYsQTy38/s400/Mutamba+1973.jpg

[C]: Praça 
Fonte: http://www.nossoskimbos.net/cidades/luanda/images/Largo%20dos%20Lusiadas%201_jpg.jpg

[D]: Praça do Ambiente. Fonte: Colorama;
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_iMuFEzJUlu0/SfitSZsEgzI/AAAAAAAAI7g/BR04a2jiTFg/s400/Luanda

Largo+Diogo+C%C3%A3o++362727204_c741a8346e_b.jpg

 

 

[A] 
 “Portas do Mar”; 2 – Largo da Mutamba;  

Praça de Kinaxixe; 4 – Praça do Ambiente; 5 – Praça do Porto de Luanda. 
Eixos viários: junto à Baía de Luanda – Avenida 4 de Fevereiro; Ligação entre 2 e 3 

Rua Karl Marx; Ligação entre 3 e 4 - Rua Gamal Abdel Nasser

 

Largo da Mutamba 

 

[C] 
Praça de Kinaxixe

 

Praça do Ambiente/Igreja N. Srª. Nazaré 
[E] 

Praça do Porto de Luanda

Esquema e vistas das praças de Luanda. [B]: Largo da Mutamba. 
http://2.bp.blogspot.com/_ZOpddlzvEqQ/SMJTf4GeWrI/AAAAAAAAAVc/E3QOYsQTy38/s400/Mutamba+1973.jpg

Praça de Kinaxixe (antigo Largo dos Lusíadas).  
http://www.nossoskimbos.net/cidades/luanda/images/Largo%20dos%20Lusiadas%201_jpg.jpg

Fonte: Colorama; [E] Praça do Porto de Luanda (antigo Largo de Diogo Cão).
http://4.bp.blogspot.com/_iMuFEzJUlu0/SfitSZsEgzI/AAAAAAAAI7g/BR04a2jiTFg/s400/Luanda

Largo+Diogo+C%C3%A3o++362727204_c741a8346e_b.jpg 
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Praça do Porto de Luanda.  
Avenida 4 de Fevereiro; Ligação entre 2 e 3 – Rua da Missão;  

Rua Gamal Abdel Nasser 

 
 

Praça de Kinaxixe 

 
 

Porto de Luanda 

Largo da Mutamba. Fonte: 
http://2.bp.blogspot.com/_ZOpddlzvEqQ/SMJTf4GeWrI/AAAAAAAAAVc/E3QOYsQTy38/s400/Mutamba+1973.jpg;  

http://www.nossoskimbos.net/cidades/luanda/images/Largo%20dos%20Lusiadas%201_jpg.jpg; 
[E] Praça do Porto de Luanda (antigo Largo de Diogo Cão).  

http://4.bp.blogspot.com/_iMuFEzJUlu0/SfitSZsEgzI/AAAAAAAAI7g/BR04a2jiTFg/s400/Luanda-
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Lourenço Marques/Maputo 

Em Maputo (Figura 4), a Praça 25 de Junho assinala o dia e mês da independência do país. 

Antiga Praça 7 de Março, permite a leitura de diferentes tempos da história da cidade e da 

presença portuguesa – da sua origem à independência - neste território. A praça situa-se no eixo 

de rotação em ‘L’ invertido, entre a Praça da Independência e a Praça dos Trabalhadores, sendo 

marcada a Sul pela Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição (do último quartel do século XVIII), 

local de fundação e marco histórico da cidade; - hoje museu militar e local de salvaguarda de 

alguns monumentos do tempo colonial, como a equestre de Mouzinho de Albuquerque. Localizada 

junto ao Rio Espírito Santo, a praça abrigou no passado coretos, esplanadas e um exemplar da 

arquitectura do ferro e vidro – o Edifício da Capitania.  

A localização da praça na estrutura urbana indica uma permanência no traçado de espaço público 

que sofre alterações quanto às suas dimensões, passando do desenho de dois jardins (segundo o 

Insurance Plan of Lourenço Marques de 1925) para um único recinto ajardinado oval. Na década 

de 30, a praça receberá uma ‘moldura’ edificada de dois pisos que irá reforçar o seu desenho. De 

iniciativa pública, ergue-se no lado Poente um edifício de esquina - a Repartição Central de 

Estatística, Conselho de Câmbios e Biblioteca Histórica de Moçambique (1936). A sua volumetria 

simples e linguagem art-déco viriam a ser alteradas na década seguinte com a ampliação de mais 

um piso e modificação das fachadas. 

Na esquina, a altura da torre cilíndrica é duplicada para, mais tarde, voltar a ser ampliada, tal 

como o edifício, e receber um remate pontiagudo em telha, como os edifícios da metrópole – 

significando uma camuflagem ‘estado novo’ sobre um desenho inicial, mais depurado e moderno. 

Cerca de 1970, o arquitecto Marcos Miranda Guedes insere um alto prisma paralelepipédico no 

interior do quarteirão e refaz todo o complexo numa linguagem moderna. 

Vizinho a este edifício, também numa situação de esquina, a sede dos Organismos de 

Coordenação Económica foi projectada em 1944 pelo arquitecto português Carlos Santos, que 

residira 26 anos no Brasil; também este sofrerá obras de ampliação e actualização de linguagem 

em direcção ao passado – em roupagem ‘estado novo’, aquando da sua transformação em Sede 

de Estudos Gerais Universitários em 1953. Em 1961, Pancho Guedes projecta um plano de 

completamento moderno da praça para Norte, onde ensaia diversas versões de longos corpos 

sobre pilotis, que definem a parte superior da praça. Em 2001, José Forjaz realiza um Plano para 

a Praça 25 de Junho. Esta praça é o núcleo histórico e o coração da cidade. 

 



[A] 
1 - Praça da Independência; 

2 – Praça 25 de Junho; 
3 – Praça dos Trabalhadores; 

Ligação entre 1 e 2 – Avenida Samora Machel
Ligação entre 2 e 3 – Rua Consiglier

 

 
 
 
 

[C] 
Praça dos Trabalhadores.

Fonte: Gama (2004) 

Figura 4[A-D] - [A]: Esquema das praças e principais eixos viários 
[B]: Plantas dos jardins 

[C]: Vista da Praça dos Trabalhadores (antiga Praça 
 [D]: Vista da Praça da Independência (antiga

 

Em direcção a Poente, partem dois eixos de ligação entre esta e a Praça dos Trabalhadores (Rua 

Consiglieri Pedroso e Avenida Mártire

Praça Mac-Mahon, pontua o Edifício dos Caminhos de Ferro de Moçambique, construído entre 

1908-1910, projectado pelo engenheiro Alfredo Augusto Lisboa de Lima, sendo a fachada do 

arquitecto Ferreira da Costa. Es

apresenta o edifício mais antigo

originais. No centro da praça, rodeada por jardins

 

 

Praça da Independência;  
Praça 25 de Junho;  

Praça dos Trabalhadores;  
Avenida Samora Machel;  
Rua Consiglieri Pedroso 

 

 
 
 
 

[B]  
Plantas da Praça 25 de Junho:

Insurance Plano f Lourenço Marques/Delagoa 
Bay/Portuguese East Africa
Fonte: Fernandes, Janeiro e Neves (2006)

Praça 7 de Março em 1955, 
Fonte: Morais (2001)

 

dos Trabalhadores. 

 

[D] 
Vista parcial da Praça da Independência com a 

Catedral de N.ª S.ª da Conceição e edifícios 
modernos/Prédio Funchal

Fonte: Azenha (2001)

Esquema das praças e principais eixos viários de Maputo. 
Plantas dos jardins da Praça 25 de Junho (antiga Praça 7 de Março).

Praça dos Trabalhadores (antiga Praça Mac-Mahon);
Praça da Independência (antiga Praça Mouzinho de Albuquerque)

partem dois eixos de ligação entre esta e a Praça dos Trabalhadores (Rua 

Consiglieri Pedroso e Avenida Mártires de Inhaminga). Na Praça dos Trabalhadores

o Edifício dos Caminhos de Ferro de Moçambique, construído entre 

projectado pelo engenheiro Alfredo Augusto Lisboa de Lima, sendo a fachada do 

Esta será, das três praças analisadas em Maputo

apresenta o edifício mais antigo; com o monumento fronteiro, estão intactos e nos seus lugares 

. No centro da praça, rodeada por jardins, o Monumento aos Mortos da 1ª Guerra 
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Plantas da Praça 25 de Junho: 
Insurance Plano f Lourenço Marques/Delagoa 

Bay/Portuguese East Africa (1903),  
Fonte: Fernandes, Janeiro e Neves (2006);  

Praça 7 de Março em 1955,  
Fonte: Morais (2001) 

 

Praça da Independência com a  
Conceição e edifícios 

modernos/Prédio Funchal. 
Fonte: Azenha (2001) 

de Maputo.  
7 de Março).  
Mahon); 

Praça Mouzinho de Albuquerque) 

partem dois eixos de ligação entre esta e a Praça dos Trabalhadores (Rua 

Praça dos Trabalhadores, antiga 

o Edifício dos Caminhos de Ferro de Moçambique, construído entre 

projectado pelo engenheiro Alfredo Augusto Lisboa de Lima, sendo a fachada do 

em Maputo, aquela que 

intactos e nos seus lugares 

o Monumento aos Mortos da 1ª Guerra 
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Mundial, do escultor Roque Gameiro, foi inaugurado em 1935. Numa esquina da praça, um 

edifício de Pancho Guedes – o Mac-Mahon/Abreu Santos e Rocha, compõe-se por corpos de 

intensa materialidade, apresentando uma fachada de seixos coloridos, alusiva aos relevos 

africanos e outra de grelhas, numa interpretação muito pessoal do cobogó. Em 1999, José Forjaz 

é o autor de um Anteprojecto de Urbanização para a Baixa de Maputo, incluindo a frente das 

docas, a reformulação da Praça dos Trabalhadores e uma faixa de 300 metros na Av. 25 de 

Setembro, destinado à recuperação e integração do património dos Caminhos de Ferro de 

Moçambique (Figura 5).  

A actual Praça da Independência, antiga Praça Mouzinho de Albuquerque, situa-se no topo 

Norte do largo eixo viário ascendente que parte da Praça 25 de Junho. Com uma forma e 

estrutura viária envolvente em ‘U’, está situada na articulação entre a zona histórica e os bairros 

de expansão da ‘cidade do cimento’, constituindo uma permanência desde inícios dos anos 20. À 

direita desse eixo, situa-se o Jardim Público da cidade, criado em 1885 - posterior Jardim Vasco 

da Gama e actual Jardim Tunduru. 

 

 

 
[A] 

Praça da Independência, Arq. João Tinoco. 
Fonte: Veloso, Fernandes e Janeiro (2008) 

 

 

 
[B] 

Praça dos Heróis Moçambicanos (1977),  
Arq. José Forjaz. Fonte: Forjaz (1999) 

 
 

 
[C] 

Praça dos Trabalhadores (1999),  
Arq. José Forjaz. 

Fonte: http://www.joseforjazarquitectos.com/ 

 

 
[D] 

Praça 25 de Junho (1961),  
Arq. Pancho Guedes  

Fonte: Museu Colecção Berardo (2009) 

Figura 5[A-D]: Planos para as praças de Maputo e  
Vista da Praça dos Heróis Moçambicanos. 
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Inaugurada em 1940, a Praça passa a integrar a Catedral Nossa Senhora da Conceição, 

projectada pelo engenheiro Freitas e Costa, edificada em 1936-44 e inaugurada em 1944; branco 

imóvel com apontamentos art-déco, é à arquitectura racionalista do betão armado que faz 

referência directa. Integra sobretudo o ápice colocado a eixo - a Câmara Municipal, hoje Conselho 

Municipal de Maputo. Este edifício neo-clássico foi alvo de concurso, ganho em 1937 pelo já 

referido arquitecto Carlos Santos, e inaugurado em 1947. A praça albergava ainda a estátua 

homenageando o oficial português e Governador-Geral de Moçambique (1896-1898) Mouzinho de 

Albuquerque. Há notícia de um plano de completamento moderno da praça e zona envolvente, de 

autoria do arquitecto João Tinoco (Veloso, Fernandes & Janeiro, 2008) que chega a Moçambique 

em 1956. Em 1975, a praça passa a ser designada como Praça da Independência, mantendo a 

sua forma na estrutura da cidade e a função de distribuição do tráfego viário. Curiosamente, a 

organização espacial da praça situa a Catedral deslocada do eixo viário e do seu espaço central 

mais elevado, localizando aí o edifício camarário neoclássico. Nos anos 50, começam a surgir 

edificações marcadamente modernas que reforçam a configuração da praça. Num quarteirão 

adjacente a esta para o lado Nascente, ergue-se o Prédio Funchal – que terá sido um dos únicos 

realizados do plano Tinoco, e, no eixo viário principal da Avenida Samora Machel, o edifício da 

TAP ou Montepio de Moçambique (1960), do arquitecto Alberto Soeiro, integrando habitação e 

escritórios. 

Os monumentos de memória da história colonial foram substituídos por outros de identificação 

nacional: a estátua a Mouzinho de Albuquerque mudou de endereço, tendo sido transferida para a 

Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, actual Museu de História Militar. Ao lado do Jardim 

Tunduru, surge actualmente como anfitriã a estátua de Samora Machel, voltada para o grande 

eixo viário de mesmo nome, antiga Avenida D. Luís I ou mais antiga Avenida Aguiar. Pensado 

desde logo como monumento, está ainda o arco neo-manuelino, recriação do século XX 

inaugurada em 1924, que marcou as comemorações do quarto centenário da morte de Vasco da 

Gama, passando a conferir a partir de então o nome ao jardim, entretanto alterado para Tunduru. 

Um monumento do novo país é o mausoléu dos heróis da Revolução Moçambicana, projectado 

em 1977 por José Forjaz para a Praça do mesmo nome no centro de uma rotunda viária na saída 

para o aeroporto. Ladeia-o um extenso muro ondulante cujo mural retrata a história do recente 

país.  

Conclusão 

A leitura da sobreposição de propósitos, empreendimentos e revisões à história está patente nos 

espaços públicos, especialmente nos grandes locais de estadia e troca de sociabilidade que são 

as praças centrais das cidades. Sendo estas as grandes realizações promovidas pelos 

colonizadores, é nelas que se podem achar os rastos das decisões quanto à vida colectiva – nos 

edifícios públicos – e das escolhas expressivas. Nestes oito exemplos, encontram-se sequências 

de espaços e representações com grande carga de intencionalidade e destacam-se, no caso da 
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África portuguesa, os maiores edifícios da arquitectura libertadora que foi a arquitectura moderna. 

Em todos os casos em que surge, a escultura tem propósitos de celebração de personagens 

históricas ou de feitos heróicos na óptica dos colonizadores; assume sempre a figura humana; a 

abstracção, quando existe, é relegada para o plinto. O registo da abstracção, poderosamente 

catalizado pelo exemplo brasileiro, concentra-se na arquitectura. Nestas praças joga-se desde o 

ano da saída do poder político e militar português um drama: o da rejeição dos marcos desse 

poder, reminiscente de sofrimentos passados, da tragédia da escravatura e de uma longuíssima 

submissão. Esses marcos não deixam porém de ser testemunhos do próprio esforço dos 

africanos; e a sua presença hoje é já uma herança partilhada (Matos & Ramos, 2008b). São 

portadores de contradições na sociedade colonial, como a de construir para o grande número 

grandes equipamentos, o de resolver a baixo custo e sem necessidade de energia exógena o 

problema da protecção climática, o de controlar a luz excessiva sem prejudicar a ventilação e o de 

edificar de forma duradoura ao abrigo de insectos e humidade – e de conceber esses edifícios 

emblemáticos com uma carga libertadora, própria do movimento moderno. Tanto alguns traçados, 

algumas fundações ou ampliações de cidades, como esses edifícios aproximam-se do registo da 

utopia – tal como no Brasil, em especial a fundação da nova capital. Não terem sido bem 

sucedidas nos seus propósitos mais ambiciosos não deve autorizar-nos e a todos que receberam 

essa herança partilhada uma indiferença e uma rendição perante as forças impetuosas do 

mercado. Após o luto violento da revolta e reivindicação, os navegadores que aportaram às costas 

do Atlântico e do Índico talvez possam sair do seu castigo de presidiários nos fortes que se 

tornaram museus, pela acção a longuíssimo prazo que eles mesmo haviam activado com a sua 

bravura – a da globalização. Talvez a arquitectura que significou um espaço de liberdade possa 

ser lida na sua visão do futuro e possa ser acarinhada como uma obra da própria África.  
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