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RESUMO 

 
 
Dissertação1 de Conclusão do Mestrado: 
Moderno Brasileiro em Moçambique, 1950-1975: a importação de 
uma imagem. 
 
Este trabalho pretende estudar a influência da arquitectura moderna 
brasileira, através do vocabulário estético da chamada Escola Carioca, 
em Moçambique, no último quartel da colonização portuguesa, 
compreendido entre 1950 e 1975. A fotografia foi utilizada por ter 
sido o principal meio de divulgação da arquitectura brasileira veiculada 
em livros e periódicos especializados, no período áureo da sua 
divulgação, entre 1940 e 1960. A partir da análise da fotografia 
pretende-se identificar os elementos desta arquitectura que tiveram 
impacto no momento de recepção em Portugal, para assim observar a 
forma como os arquitectos portugueses actuantes em Moçambique 
durante este período, interpretaram os temas eleitos como definidores 
da estética do moderno brasileiro. A análise desta influência foi feita a 
partir de três temas tidos como representantes da brasilidade 
arquitectónica: dispositivos de atendimento ao clima, diálogo com as 
artes e a plasticidade.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitectura moderna, história, fotografia, 
Brasil, Moçambique. 

 

 
 
 
 

  

                                               
1 O presente trabalho foi redigido em grafia portuguesa, como praticada em Portugal 
e Moçambique, dada formação da autora. 



 

 

ABSTRACT 

 
 
Master’s Conclusion Monograph:  
Brazilian Modern in Mozambique, 1950-1975: an image’s import. 
 
This work aims to study the influence of Brazilian modern 
architecture, through the aesthetic vocabulary of the so-called Carioca 
School, in Mozambique. It focuses on the work of architects operating 
in Mozambique during the last quarter of Portuguese colonization 
between 1950 and 1975. Photographs were used in this study, since 
they were the major means of dissemination of Brazilian architecture 
through books and journals in the heyday of its circulation between 
1940 and 1960. From the analysis of the photographs it identifies the 
elements of architecture that had an impact at the time of reception in 
Portugal, in order to understand how the Portuguese architects in 
Mozambique, interpreted the issues defining the aesthetics of modern 
Brazil. The analysis were made through these issues considered to be 
the most important of Brazilian architecture: the attention to climate 
requirements, the dialogue between art and architecture, and the 
emphasis of plasticity. 
 
KEY-WORDS: Modern architecture, history, photography, Brazil, 
Mozambique. 
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INTRODUÇÃO 

Brasil e Moçambique são duas ex-colónias portuguesas que partilham de semelhanças que 
vão além da língua, da história e das manifestações culturais comummente referenciadas. 
Dentre as manifestações culturais que aproximam estes países está a arquitectura moderna 
que, apesar dos distintos contextos de implantação, comunga semelhanças expressivas.   

Moçambique, a mais distante colónia africana quer da metrópole, quer do Brasil, foi a que 

melhor interpretou as influências da arquitectura brasileira, em detrimento da metrópole, 

através de profissionais estrangeiros, e principalmente portugueses. Estes últimos, cuja prática 

profissional era limitada pelo regime Salazarista, viram em Moçambique e em toda África 

portuguesa a possibilidade de livre expressão da opção pelo modernismo influenciado pela 

arquitectura moderna brasileira. 

A arquitectura moderna expressou, no Brasil, o optimismo do pós-guerra, e uma forma 

de representação da democracia através de uma cultura moderna que se distanciava dos 

moldes da arquitectura na Europa. Em Moçambique, entretanto, a arquitectura foi expressão 

de um regime opressor, em plena colonização. Isto nos faz repensar as associações mais 

superficiais entre a arquitectura como expressão de um regime político. 

A preocupação brasileira de identificação da arquitectura com o lugar e com a tradição 

construtiva, que permeou as teorias estabelecedoras desta arquitectura, levanta o 

questionamento relativo ao entendimento destas ideias no período áureo da divulgação 

internacional. Entretanto, Nelci Tinem (2006) desmistifica a ideia da apreensão do valor desta 

produção a partir das publicações. O contacto directo entre alguns dos profissionais 

brasileiros e portugueses desta época serviu para reforçar o papel do Brasil na condução de 

novos rumos para a arquitectura portuguesa, a partir de um conciliar de tradições construtivas 

e o progresso traduzido em arquitectura. Ou seja, o contacto directo serviria para sanar a 

ausência de discussões teóricas aprofundadas. Tendo em conta este contacto, surgiu 

inicialmente a dúvida de haver existido, em Moçambique, preocupações semelhantes, ou se a 

única motivação de adopção teria sido um modismo evidente, apoiado pelas condições 

climáticas semelhantes às do Brasil.  

Em pesquisa anterior (Trabalho Final de Graduação, 2008), igualmente referente a estas 

influências, questionei o entendimento, por parte dos arquitectos portugueses actuantes na 
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África Portuguesa, do discurso teórico da moderna arquitectura brasileira, o entendimento da 

dualidade entre a tradição e a modernidade, e a busca de identificação com o lugar. Havia, no 

momento, a necessidade de identificação das motivações para a adopção do vocabulário da 

chamada Escola Carioca em Moçambique. E o que nesse momento se concluiu, foi a falta de 

entendimento das teorias que fundamentaram o novo rumo estético brasileiro, uma vez que o 

tema de brasilidade teoricamente mais importante, a tradição, não suscitou número 

expressivo de exemplares que buscassem similar diálogo com a cultura moçambicana.  

Partindo então do pressuposto que a incorporação do moderno brasileiro em 

Moçambique surge da necessidade de concretização do moderno num ambiente de grande 

liberdade de expressão e em situação financeira favorável à esta concretização, o foco do 

interesse migra para o papel das publicações no acto de comunicar os valores da arquitectura 

do Brasil. O que nesta pesquisa interessa é a forma como a imagem desta arquitectura chegou 

a centros de construção tão longínquos quanto Moçambique. Este interesse parte 

primeiramente da certeza da importância das publicações, confirmada por profissionais 

portugueses, e da disparidade existente entre o diálogo fotográfico e textual nelas presente. 

Para além destas questões, há certo grau de relutância entre os moçambicanos, no 

reconhecimento do património português. Assim sendo, vejo a necessidade de ampliar as 

discussões relativas ao património arquitectónico moçambicano, e em particular o moderno, a 

partir do olhar moçambicano, uma vez que grande parte destes estudos é encabeçada por 

pesquisadores portugueses. Acreditando que a formação em arquitectura no Brasil e minha 

origem moçambicana me atribuam ferramentas peculiares para a análise deste legado, esta 

pesquisa pretende provocar um novo olhar sobre o legado arquitectónico moderno, que 

constitui um grande acervo das construções moçambicanas. Ainda que aqui resida grande 

dose de verdade, só as discussões mais profundas serão capazes de desvendar as conexões 

culturais que comprovam certo grau de respeito às condições locais.  

Faz-se assim necessário estudar esta produção para que se atente para o legado 

arquitectónico construído nas últimas décadas de colonização portuguesa, que constitui a 

materialização de um momento de prosperidade económica do país. Este avultado legado, 

que conferiu novas feições às cidades moçambicanas, possui qualidades plásticas e 

construtivas para as quais devemos atentar e salvaguardar. O reconhecimento deste 
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património enquanto herança que aproxima culturalmente o Brasil e Moçambique é 

fundamental no processo de preservação dos edifícios construídos neste período, e na busca 

de identificação com o património construído. Esta pesquisa surge, assim, com a pretensão 

de oferecer novas ferramentas para o trabalho que ora se desenvolve em Moçambique para a 

inclusão do património construído após 1920 entre os edifícios protegidos.  

Esta pesquisa pretende estudar a influência da arquitectura moderna brasileira em 

Moçambique no último quartel da colonização portuguesa, fixado entre 1950-1975. Este 

recorte temporal foi estabelecido considerando o início das emigrações de arquitectos 

portugueses para a África, e o ano que marca a independência do país e a interrupção do 

processo construtivo e de transformação das cidades. Para tal, vou analisar a repercussão da 

arquitectura moderna brasileira em Moçambique, através das fotografias publicadas em 

periódicos e não periódicos internacionais divulgados entre 1940 e 1960, observando as 

formas de adequação dessa arquitectura às condições locais.  

Os objectivos específicos deste trabalho são a identificação dos autores desta arquitectura 

em Moçambique e suas formações, identificação das motivações para a adopção deste 

vocabulário, suas formas de adequação e possíveis patrocinadores, e o entendimento do 

modo com os principais temas desenvolvidos pela arquitectura moderna brasileira e que 

ditaram as suas características estéticas, foram desenvolvidos em Moçambique.  

O carácter exploratório deste trabalho pretende dar conta de um enorme património, 

registá-lo, entendê-lo e encontrar algumas linhas explicativas. Para tal, foi seguida uma linha 

de análise e pesquisa que começou primeiramente pela identificação de edifícios que 

possuíssem nítidas influências da arquitectura moderna brasileira, actividade esta que iniciou 

com a primeira parte da pesquisa, em 2008, e tem agora seu universo ampliado. Os passos 

seguintes foram as pesquisas bibliográficas e documentais, com ênfase nos periódicos 

internacionais realizados na Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Stuttgart – 

Alemanha e em Portugal (graças a obtenção de uma fellowship do DAAD – Intercâmbio 

Académico Brasil-Alemanha), onde foram colhidos alguns depoimentos. As pesquisas estão 

focadas no entendimento da imagem de moderno para o Brasil e na forma como estas 

publicações encararam o moderno brasileiro para assim entender a perspectiva de quem teve 
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acesso a elas. É importante destacar que o que ora importa não é o conceito ou entendimento 

da Arquitectura Moderna Brasileira no Brasil, mas a forma como esta foi apresentada para o 

mundo sob a forma de publicações. A arquitectura brasileira, neste trabalho, existe apenas em 

livros e revistas uma vez que foi assim que a grande maioria dos arquitectos portugueses a 

conheceram. Em Moçambique, o interesse maior é entender em que medida o moderno 

brasileiro passou a fazer parte da cidade observando o volume de construções com esta 

influência. 

A selecção dos projectos construídos em Moçambique foi feita a partir da observação 

directa e em pesquisas bibliográficas, com base nas relações plásticas existentes entre estes e 

os projectos e arquitectos mais visados pelos periódicos de interesse, buscando suas relações 

compositivas. A selecção compreende um número inicial de 40 projectos, de modo a compor 

um amplo panorama capaz de revelar a extensão destas influências. A partir destes projectos 

foi gerada uma base de dados composta por um catálogo de obras com informações de 

identificação básica e análises compositivas de cada obra. Para que a catalogação fosse 

executada satisfatoriamente, fez-se necessário o deslocamento a Moçambique, em particular 

às principais cidades nas quais foram feitos os levantamentos de dados importantes para a 

análise e identificação das obras. A ausência de plantas e informações mais precisas em alguns 

dos edifícios estudados deve-se, não apenas a dificuldade de acesso a estes documentos, mas 

também ao facto de que as publicações sempre privilegiaram as fotografias em todo o 

período de divulgação. 

A dissertação foi estruturada em três capítulos, e é concluído com dois apêndices nos 

quais constam, primeiro, as informações resumidas sobre os arquitectos actuantes em 

Moçambique, e no segundo, informações básicas dos projectos analisados. Sugere-se ao leitor 

uma leitura breve destes apêndices antes de iniciar o capítulo 3. Para cada capítulo, foram 

pesquisadas fontes bibliográficas diversas que construíram o referencial teórico deste 

trabalho.  

O primeiro capítulo busca pontos em comum no processo de afirmação do moderno no 

Brasil, Portugal e Moçambique, com um enfoque particular nas questões de ordem política e 

cultural que se reflectem directamente no rumo estético de cada país. No tópico referente ao 

Brasil, não é interesse desta dissertação reescrever todo o processo de consolidação do 
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moderno, já esgotado por outros autores, mas revelar as contradições políticas presentes nos 

bastidores. Para tal, as leituras basearam-se principalmente em Yves Bruand (1981), Lucio 

Costa (1995), Lauro Cavalcanti (1995 e 2006) e Hugo Segawa (1998). Em Moderno Brasileiro em 

Portugal, o conflito entre Escolas com teorias diferentes e o papel do poder político no 

encerramento destes conflitos e recepção da arquitectura brasileira, segundo Ana Tostões 

(1997), Ana Milheiro (2005), Nuno Portas (2008), e Madalena Matos e Tânia Ramos (2008). 

No último tópico é vista a situação político-cultural de Moçambique a partir da efectivação 

do poder administrativo de Portugal, que culmina com transformações profundas na 

estrutura das cidades, e com a edificação maciça de edifícios modernos. As leituras basearam-

se em Malyn Newitt (1997), José Manuel Fernandes (2002, 2005), Sandro Bruschi e Luis Lage 

(2005), além da monografia de graduação de António Albuquerque (1998). Para todos os 

tópicos foram observadas publicações referentes às intersecções entre arquitectura e poder 

segundo Lawrence Vale (2008) e Deyan Sudjic e Helen Jones (2001).  

O segundo capítulo é dedicado a repercussão da arquitectura moderna, e aqui não nos 

interessa especificamente os lugares de acesso a estas publicações, embora fique 

subentendido. A repercussão que nos interessa é de um modo geral a capacidade de 

interpretação das imagens publicadas, uma vez que os textos não acompanhavam a força das 

imagens. Considerando a vulnerabilidade do texto no traçar de um panorama da arquitectura 

brasileira, torna-se indiferente o idioma de publicação, fazendo de qualquer das publicações 

uma fonte potencial de influências. No caso específico de recepção em Portugal, foram 

consideradas as teorias de Boris Kossoy (1999 e 2007), segundo as quais o momento social, 

político e económico de quem recebe as imagens, importa no julgamento e aceitação das 

mesmas. A escolha desta teoria reside nas semelhanças entre os momentos vividos por 

Portugal e pelo Brasil, tendo o último ultrapassado as contradições mais de uma década antes, 

e motivado os portugueses a seguir o mesmo rumo, tendo eles inclusive repetido o mesmo 

vocabulário no momento que precedeu a recepção. A análise da fotografia tenta entender 

algumas posturas de quem regista os edifícios, adoptando o olhar de Kossoy, além de ler as 

imagens segundo João Gomes Filho (2004) que, através da gramática visual, cria um sistema 

de leitura visual da forma, o que ajuda na compreensão do que é atraente em termos de 

composição plástica da arquitectura. 
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O último capítulo é referente às análises das influências desta arquitectura em 

Moçambique. A análise segue o mesmo roteiro sugerido no capítulo anterior e busca estas 

relações directas observando os dispositivos de atendimento ao clima, o diálogo com as artes, 

e plasticidade conseguida nas produções brasileira e moçambicana, atentando para o modo 

como foi reinterpretado o valor do moderno brasileiro. 

Esta nova fase da pesquisa teve seu universo ampliado e estendido a outras áreas do país. 

Entretanto, as referências à capital Lourenço Marques (actual Maputo) e a cidade da Beira 

como os mais activos centros de construção foram mantidos. A decisão de utilização das 

nomenclaturas anteriores das cidades, deve-se à necessidade de enfatizar o período de 

interesse e revelar uma arquitectura moderna de qualidade e paradoxalmente colonial. 

 





1.0. POR UMA TRIANGULAÇÃO POLÍTICO-CULTURAL 

O início do século XX foi marcado, em todo mundo, por profundas transformações, em 

particular nos campos político, social e cultural. A primeira década revelou os primeiros 

manifestos culturais das vanguardas, e a segunda viu nascer o movimento moderno, 

defendido como solução para os problemas de habitação. Estas transformações 

manifestaram-se de forma diversa nos continentes europeu, que ao mesmo tempo em que 

vivia uma efervescência cultural, lidava com transformações derivadas de duas grandes 

guerras. Na América Latina que apesar de não viver directamente um clima de guerra, 

debatia-se entre regimes ditatoriais e manifestos de promoção cultural. E por fim o 

continente africano, cuja identidade cultural se mesclava com a efectivação das ocupações 

coloniais, e cuja dinâmica de desenvolvimento reflectia muitas vezes os impulsos das 

metrópoles.  

Há, nos três casos, um denominador comum que foi impulsionado por transformações 

político-culturais – a implantação do movimento moderno. Datado dos anos 20, o 

modernismo constituiu os seus pilares num discurso social que ignorava o passado 

arquitectónico em prol de uma arquitectura que expressasse a nova era industrial. Este factor 

modernizador foi apropriado por alguns regimes como elemento definidor das políticas 

adoptadas internamente e como forma de consolidação de alianças com os Estados 

democráticos.  

Este capítulo estabelece conexões entre estes três continentes, a partir dos exemplos do 

Brasil, Portugal e Moçambique, respectivamente, demonstrando como o exemplo brasileiro 

contribuiu para a definição de uma cultura modernista em Moçambique, através duma 

metrópole que lhes foi comum – Portugal. 

1.1. Moderno Brasileiro 

No começo do século XX brasileiro, assistiram-se controvérsias relativas ao rumo cultural 

que o país, e em particular a então capital Rio de Janeiro iriam tomar. Uns defendiam a ideia 

de país com raízes agrárias e outros propunham um cenário moderno, industrial, que era 

fortemente apoiado pela classe média. Até a terceira década, o país era arquitectónicamente 

representado pelo neocolonial. Instituído como estilo oficial, o neocolonial era apoiado pela 
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sociedade e patrocinado pelo então director da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), José 

Mariano Filho, que incentivava visitas às cidades coloniais e concursos no estilo.  

O momento áureo do neocolonialismo aconteceu em 1922, na Exposição Internacional 

comemorativa do Centenário da Independência Brasileira, momento em que foi designado 

estilo representativo. Para a ocasião, vários pavilhões no estilo foram construídos resgatando 

referências coloniais da arquitectura colonial, rural e militar. O grande aporte do neocolonial 

estava na arquitectura residencial desenvolvida principalmente nas cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro, particularmente nos subúrbios residenciais destas cidades. (CAVALCANTI, 1995, 

p. 50-51) 

A Semana de Arte Moderna de 1922 promoveu manifestações culturais que 

demonstravam o desejo de modernização de uma classe através das artes plásticas, literatura e 

música. Neste evento, entretanto, a arquitectura não conseguiu alcançar os intentos da 

exposição, deixando em aberto as definições dos rumos da arquitectura nacional.  

Nas telas ‘EFCB’ - Estação Central do Brasil (1924) e A Gare (1925), Tarsila do Amaral 

sugere esta modernização de uma forma que se contrapõe com o carácter até então ruralista 

das cidades brasileiras. A ideia de modernidade representada através de edifícios industriais e 

ferrovias se opõe à imagem de cidade colonial representada pelas casas de telhados inclinados 

e sobrados coloniais, revelando a força do ideário colonial ou simplesmente a 

inexpressividade do campo arquitectónico na exposição, ao mesmo tempo em que faz um 

apelo ao desenvolvimento. Os conflitos entre as duas realidades são enfatizados no traço de 

contorno marcante que a pintora utiliza para reafirmar o desejo de modernização, ao 

contrário da falta de contorno dos edifícios tradicionais que sugerem um diluir no tempo. 
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Fig.01 – Tarsila do Amaral. ‘EFCB’ (Estação Central do Brasil), 1924. Fonte: 
http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm. Acesso em 24 de Agosto de 2010. Fig.02 – Tarsila do Amaral. 
A Gare, 1925. Fonte: http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm. Acesso em 24 de Agosto de 2010.  

Os novos rumos para a arquitectura começaram a desenhar-se quando da intensificação 

das visitas e emigrações de arquitectos estrangeiros para o Brasil. Durante esta década o Brasil 

recebeu visitas de Frank Lloyd Wright e Le Corbusier, além de Gregori Warchavchik que 

migrou para o país, e cuja contribuição iniciou no manifesto “Acerca da arquitectura moderna” 

escrito em 1925 e no projecto da casa modernista que ensaiava a introdução do moderno, 

construída em São Paulo em 1928.  

Somente na década de 1930, começaram a ser levantadas propostas mais efectivas para a 

arquitectura brasileira, e as contradições que Tarsila do Amaral havia representado 

materializam-se através de discussões para a definição de um estilo nacional. Esta década 

também marcou uma prática mais intensa da arquitectura e sua oficialização enquanto 

profissão. O facto incentivou, então, debates extensivos, primeiro, entre defensores do 

eclético e do neocolonialismo, seguido do debate entre estes últimos e os que ansiavam pelo 

moderno.  

Um importante veículo de debates práticos foram os concursos para a construção das 

sedes ministeriais e órgãos públicos da nova administração. Nesta década, o Brasil vivia um 

momento de prosperidade económica e tinha a modernização como anseio governamental. O 

governo de Vargas decidiu então pela utilização da arquitectura como instrumento de 

renovação da imagem política e social. Por ocasião destes concursos, a eleição de um estilo 
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representativo para o país mobilizou várias frentes de domínios não-arquitectónicos que 

incluía a opinião pública através da imprensa. (CAVALCANTI, 1995, p.20) 

A combinação destes anseios e as discussões relativas ao rumo da arquitectura nacional 

levou a uma certa tendência de preferência pelo moderno nos círculos governamentais, 

particularmente aqueles ligados aos aspectos culturais e artísticos. Esta tendência comprovou-

se no concurso para a construção do Ministério da Educação e Saúde (MES), que teve como 

finalistas projectos dentro de uma corrente historicista e apenas um com aspirações do 

moderno. Apesar da derrota do projecto moderno, o ministro Gustavo Capanema solicitou 

ao presidente Getúlio Vargas uma concessão para a realização de um projecto moderno.  

 
Fig.03 - Archimedes Memória. Ministério da Educação e Saúde (1º colocado). Rio de Janeiro, 1935.  

Fonte: CAVALCANTI, 1995, p.60. 

O consenso governamental que conduziu à solução final do MES não alcançou os 

projectos dos outros ministérios, deixando claro que a vitória do moderno não era ainda 

absoluta no final dos anos de 1930 e começo dos 40. No caso do MES, entretanto, foi 

fundamental o consentimento do presidente Vargas para a consultoria de Le Corbusier, e a 

união dos arquitectos modernos (Lucio Costa, Afonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge 

Machado Moreira, Ernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer) que incluía alguns dos candidatos 

desclassificados do concurso (Reidy, Leão e Moreira). 
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Fig.04 – Costa e equipe. Ministério da Educação e Saúde (MES). Rio de Janeiro, 1936-1942.  

Fonte: BRUAND, 1981, p.88. 

A visita de Le Corbusier seguida do convite para a consultoria e uma série de palestras no 

Brasil, foi um marco na consolidação da arquitectura moderna no país. O contacto com o 

arquitecto criador das teorias modernas foi assim a melhor forma de amadurecimento destes 

postulados e oportunidade de combinação com a arquitectura colonial, atribuindo uma 

releitura tropical aos princípios do mestre. Assim, factos externos foram importantes na 

constituição da trama do moderno brasileiro. As limitações estilísticas existentes em alguns 

dos países europeus fizeram da América Latina uma real possibilidade de concretização de 

teorias arquitectónicas. 

Neste âmbito de afirmação da arquitectura moderna, três acontecimentos foram 

repetidamente citados como sendo os mais importantes: a construção do Ministério da 

Educação e Saúde (1936-42) com a consultoria de Le Corbusier, o projecto de Costa e 

Niemeyer para o Pavilhão Brasileiro da Feira de Nova Iorque (1939-40), e a construção do 

Conjunto da Pampulha (1943). 

A implantação da nova arquitectura esteve condicionada ao diálogo com o passado 

colonial como forma de perpetuação de tradições construtivas e afirmação de uma linguagem 

nacional. Neste âmbito, a figura de Lucio Costa surgiu como articuladora deste passado 

colonial com o moderno que até então era concretizado através da estética neocolonial, 

considerado o mais legitimamente brasileiro. A possibilidade de diálogo entre passado e 
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moderno conduziu a busca por uma linguagem legitimamente brasileira. Para tal, Costa 

apelou para honestidade, simplicidade e clareza colonial, e pela industrialização da construção, 

capaz de alcançar novas proposições para a dialéctica buscada. 

As afinidades que temos com nossos contemporâneos de outras 
nacionalidades… não pode deixar de se acusar na arquitetura, 
‘transformando-a’. (COSTA, 1931, p.49, grifo do autor) 

A partir dos anos 40, Lucio Costa começou a estabelecer caminhos concretos e materiais 

que demonstravam a possibilidade de convivência natural e inclusive necessária, entre a 

arquitectura tradicional e a moderna. Este período de maturação projectual que Lucio Costa 

chamou “anos 40”, tem como exemplos, entre outros, a Casa Saavedra (1941-42), o Park 

Hotel São Clemente (1944) e o Parque Guinle (1948-52). Nestes anos, Costa resgatou 

elementos da arquitectura luso-brasileira como as venezianas, muxarabis, azulejos, cobertas 

em telha canal com largos beirais e varandas contíguas aos dormitórios. Nos projectos para as 

casas, Lucio Costa atingiu a síntese perfeita entre materiais modernos e tradicionais. 

(MOREIRA, 2006, p.267-268) 

     
Fig.05 – Lucio Costa. Casa Saavedra. Rio de Janeiro, 1941-42. Fonte: WISNIK, 2001, p.72. Fig.06 – Lucio Costa. 
ParK Hotel São Clemente. Rio de Janeiro, 1944. Fonte: COSTA, 1995, p.215.  

Cavalcanti (1995) lembra-nos que, para além do papel dos acontecimentos citados, a 

criação do Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, da qual 

Lucio Costa fazia parte, teve papel primordial que e portanto em paralelo à construção do 

ministério teria na consolidação do moderno. Segundo o autor, este processo contribuiu para 

o reconhecimento dos arquitectos modernos enquanto figuras centrais deste órgão, e para 

reforçar as bases de mediação da tradição e moderno.  
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O primeiro acontecimento já aqui foi discutido e revelada sua importância no âmbito 

político e artístico nacional. O segundo evento foi consequência de acordos políticos 

estabelecidos nos anos de 30 e 40. A proximidade política que os Estados Unidos da América 

(EUA) pretendiam estabelecer com os países sulamericanos, e em particular o Brasil e 

Argentina, fez com que se firmassem políticas de boa vizinhança cujo objectivo era 

estabelecer uma nova relação política e cultural no qual os EUA se tornariam um novo ponto 

de referência, contrariando uma tendência de olhar sobre o velho continente. Estas relações 

foram estabelecidas mediante intercâmbios culturais de diversas expressões, que incluíam a 

música, o cinema, as artes plásticas, a imprensa, entre outros. 

Este contacto tornou-se intenso a partir do momento que o governo de Vargas percebeu 

que a melhor estratégia do momento seria deixar a sua posição neutra em relação à guerra e 

tomar partido pelo bloco dos Aliados, que no início da década de 40 já se afigurava como 

vencedor. Optar por este bloco significou para o Brasil uma série de mudanças na política 

cultural da qual a arquitectura passou a fazer parte diante dos debates sucessivos e da 

perspectiva de uma nova imagem para o país.  

Depois da Exposição Internacional de 1922 onde o neocolonial foi considerado estilo 

oficial, e da trama na qual o presidente Getúlio Vargas também se envolveu para a construção 

do MES, foi a vez do moderno representar o Brasil no Pavilhão da Feira Internacional de 

Nova Iorque. Para tal foi necessária a suspensão do decreto de 22 que privilegiava o estilo 

historicista. Neste projecto o Brasil antecipou tendências da chama Escola Carioca, com 

liberdade das rampas, flexibilidade volumétrica, elementos fixos de protecção solar, curva 

como elemento expressivo, começando a romper com a inevitável vinculação do moderno ao 

racionalismo arquitectónico, e a indistinção dos espaços interno e externo. 
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Fig.07 – Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Pavilhão Brasileiro. Feira Internacional de Nova Iorque,              

1939-1940. Fonte: GOODWIN, 1943, p.195. 

O terceiro evento que sustentou a implantação da arquitectura moderna no Brasil foi a 

construção, em 1943, do Conjunto da Pampulha. O valor do projecto de Oscar Niemeyer 

não estava apenas nas formas nada convencionais deste novo conceito de moderno, mas na 

renovada aliança entre os ‘modernos’ e o estado. Desta vez a encomenda partia do então 

prefeito de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, até então reconhecido pelo grande 

acervo de arquitectura colonial. Juscelino Kubistchek mostrava, a partir de então, crer na 

linguagem moderna como imagem de renovação governamental, o que depois se repetiria no 

projecto de Brasília.  

 
Fig.08 – O. Niemeyer. Croqui do Conjunto da Pampulha. Belo Horizonte, 1943. Fonte: Arquivo Fernando Diniz 

Apesar destes três acontecimentos serem os corriqueiramente sugeridos como 

fundamentais, atrevo-me a sugerir um quarto evento – a publicação, em 1943, de Brazil Builds, 
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Architecture New and Old, 1652-1942, de Philipp Goodwin e Kidder Smith. Brazil Builds foi um 

livro catálogo que também foi resultado da política de boa vizinhança entre os EUA e o 

Brasil.  Sobre ele falaremos mais extensivamente no segundo capítulo dedicado a difusão do 

moderno brasileiro, mas é importante ressaltar que “Brazil Builds acelerou a vitória dos 

modernistas sobre os estilos concorrentes neocoloniais e acadêmicos que ainda tentavam se 

apresentar como opção possível para a arquitetura futura do país”. (CAVALCANTI, 2006, 

p.170) Note-se que dado período estabelecido no livro-catálogo, o projecto do Conjunto da 

Pampulha ainda não figurava entre as obras fotografadas, e a sua publicação aconteceu antes 

da inauguração do MES, projecto que até aquele momento ainda recebia críticas. 

O ineditismo da arquitectura moderna brasileira não se assentava apenas na singularidade 

do seu vocabulário, mas no sentido de conjunto que ora se formara. O Brasil foi pioneiro na 

busca de soluções que se afastavam do ortodoxismo do racionalismo do estilo internacional, e 

trazia novas proposições que respondiam ao temor da falta de identidade local, uma questão 

presente no debate internacional nos anos subsequentes. O moderno brasileiro construiu, 

assim, um vocabulário com características particulares, dentro dos moldes universais. 

[Afastámo-nos] (...) em pouco tempo das soluções repetidas, frias e 
geométricas (...), dando à nossa arquitetura um novo sentido plástico – que 
nos bons exemplos se apresenta lógico e harmonioso -, exprimindo a função 
e o pleno aproveitamento da técnica atual.1 

A trajectória da arquitectura moderna brasileira parece se assemelhar com aquilo que 

Harwell Harris nos anos 1950 chamou de regionalismo. Segundo Harris (in Canizaro, 2007, 

p.57), “regional” implica algo que ocorre em um determinado local, e em nenhum outro. 

Assim, pode-se afirmar que a arquitectura moderna brasileira seria uma espécie de 

regionalismo: calcado na combinação do estilo internacional e daquilo que seriam os 

remanescentes de uma tradição construtiva local.  

O mesmo Harris coloca duas formas de classificação desse regionalismo, que ele divide 

em regionalismo de restrição, calcado em privações de qualquer ordem, em que se enquadram 

a falta de materiais industriais e a persistência de ofícios tradicionais,  e o regionalismo de 

liberação, que encontra em sua arquitectura valores que importam àqueles fora desta 

���������������������������������������� �������������������
1 NIEMEYER. “Problemas atuais da arquitetura brasileira”. Módulo, n.º3, Dezembro 1955:19. [“O Problema Social 

da Arquitetura”. AD – Arquitetura e Decoração, n.º13, Setembro/Outubro 1955].  Apud. MILHEIRO, 2005, p.271. 
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realidade. Nessa ordem de classificação, o moderno brasileiro parece enquadrar-se em ambos. 

Sagrou-se como regionalismo de restrição na medida em que buscou um novo vocabulário 

que o distinguia do estilo internacional, e como regionalismo de liberação, pela sua 

significância, tendo criado uma alternativa a crescente ortodoxia e universalização do 

movimento moderno. Na mesma década de 1950, Niemeyer afirmaria que “o sucesso da 

arquitetura moderna no Brasil foi de tal ordem que logo tornou-se ela a nossa arquitetura 

corrente e popular.”2 

O que aqui se pretende não é a adopção do termo regionalismo de modo pejorativo, mas 

reafirmar as particularidades da arquitectura brasileira. Para que o regionalismo se firme como 

tal é necessário reconhecer a existência do seu oposto, o internacionalismo, e ter ciência de 

estar contido nele. Sejam quais forem as origens de cada manifestação regional, é necessário 

atentar, primeiramente, que regionalismo é um “estado de mente” (HARRIS in Canizaro, 

2007, p.58), e fruto do fermento intelectual de um determinado momento.  

Este fermento intelectual constituiu uma das questões mais frisadas nas publicações sobre 

a arquitectura brasileira, nas quais Lucio Costa surgiu como figura central como articulador 

teórico. Depois deste período em que as revistas estiveram dedicadas às motivações e 

circunstâncias de implantação da nova arquitectura no Brasil, os periódicos fixaram-se no 

remanescente dessas ideias, que então se resumiram ao vocabulário que era comum aos 

arquitectos cariocas, e que justificou a afirmação da escola detentora de um vocabulário 

formal compartilhado entre seus supostos integrantes. Assim sendo, o foco dado às 

circunstâncias de implantação do moderno logo migrou para as obras posteriores e para a 

figura de Oscar Niemeyer e de arquitectos que comungavam do mesmo vocabulário 

arquitectónico, como o eram Affonso Eduardo Reidy e Jorge Machado Moreira, além dos 

irmãos Roberto, que melhor traduziram, plasticamente, a busca de soluções de atendimento 

ao clima.3  

É de notar que dentro do discurso de tradição em que a produção brasileira se viu 

arrolada, os elementos de protecção climática e os azulejos, foram inicialmente incluídos 

como elementos de perpetuação desta tradição. Dentre os elementos que caracterizaram a 
���������������������������������������� �������������������
2 NIEMEYER “Problemas atuais da arquitetura brasileira”. Módulo, n.º3, Dezembro 1955:18. [“O Problema Social 

da Arquitetura”. AD – Arquitetura e Decoração, n.º13, Setembro/Outubro 1955]. Apud. MILHEIRO, 2005, p.271.    
3 Informação baseada em análises das publicações internacionais. 
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estética carioca, o que ganhou mais notoriedade foi a plasticidade, sendo continuamente 

mostrada nas revistas. Todos os outros elementos passaram então a ser vistos como um 

contributo para um mesmo objectivo. Assim sendo, os azulejos tornaram-se elementos de 

integração entre arte e arquitectura, num diálogo grandemente possibilitado pela figura de 

Roberto Burle-Marx. 

Dentro das suas particularidades, a arquitectura brasileira construiu uma imagem de 

modernidade e de democracia, dado seu aporte cultural e político. Segundo Bruand (1981), a 

preferência dos arquitectos era por encomendas públicas, por conferirem maior liberdade de 

criação, citando como exemplo a decisão do Ministro Gustavo Capanema de construir a 

primeira obra monumental de arquitectura moderna no mundo.  

O apoio governamental é uma das condições frequentemente apontada por 
todos os autores4 como fundamentais para o êxito da arquitetura moderna 
brasileira. (TINEM, 2006, p.75) 

Outro aspecto de referência nos periódicos e não periódicos publicados, além do apoio 

político à esta produção, era a extensa aplicabilidade deste novo vocabulário estético. A 

muitos impressionou a variedade de programas, o volume de edificações e a rapidez com que 

se concretizavam. Para Bruand, entretanto, ainda que estes factos causassem surpresa, era a 

qualidade desta produção que tornou marcante o moderno brasileiro. (BRUAND, 1981) 

A arquitectura moderna brasileira foi uma produção que nasceu da necessidade de 

identificação com o Brasil como forma de legitimação, e que para tal buscou um diálogo com 

a tradição construtiva colonial e uma adaptação às necessidades climáticas locais, e que depois 

tornou-se notável pelo sentido de conjunto que os arquitectos cariocas alcançaram através da 

comunhão de semelhante vocabulário estético. Dentre os elementos que poderiam compor as 

características do moderno brasileiro, destacam-se a tradição, o atendimento ao clima, a 

plasticidade e a integração das artes à arquitectura. A monumentalidade moderna também 

constou entre as principais preocupações dos brasileiros, enquanto prenunciadora de uma nova 

era, de maior equilíbrio, mais senso comum e lucidez. (CAVALCANTI, 2006, p.56) O apoio 

governamental teve grande parte na conquista desta monumentalidade, e isto se confirma no 

envolvimento do Ministro Capanema na construção de um ministério que significou um 
���������������������������������������� �������������������
4 Nelci Tinem refere-se, aqui, aos autores da historiografia da arquitectura moderna brasileira: Mindlin (1956), Ferraz 

(1965), Lemos (1979) e Bruand (1981). 
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marco notável pela escala e reunião das artes. Após o ministério, projectos de centros cívicos 

e monumentos passaram a fazer parte dos programas usualmente desenvolvidos por Oscar 

Niemeyer, além do Conjunto Pedregulho de Affonso Reidy cuja encomenda era municipal e 

que, ao lado do MES, figura entre os projectos de escala monumental mais importantes da 

primeira década de implantação do moderno. 

O reconhecimento desta produção fez com que ela se tornasse destaque nos periódicos 

especializados, e é esta divulgação internacional que ora nos interessa, observando a forma 

como a imagem da arquitectura moderna brasileira chegou aos mais longínquos centros de 

construção, de que Moçambique faz parte. 

2.2. Moderno brasileiro em Portugal 

Desde começo do século XIX, Portugal assistiu a dissolução das bases do império 

colonial construído a partir do século XVI, tendo reflexos na economia que agravou na 

segunda metade do século. O país que teve sempre uma raiz agrária, viu-se frágil diante dos 

vizinhos europeus que já vivenciavam os reflexos da industrialização, principalmente diante 

da perda do Brasil enquanto colónia economicamente importante, e diante das constantes 

ameaças ao território colonial africano. Neste período de sucessivas crises económicas, 

políticas e sociais, confirmou-se a incapacidade de administração das colónias e redução do 

nível de vida dos pobres e da pequena e média burguesia portuguesa. Em consequência disto, 

registou-se a partir da década de 1850, grande volume de imigrações de portugueses para o 

Brasil, e na economia, o campo experimentava uma modernização capitalista que agravaria o 

endividamento externo do país. Neste quadro de crises, constituiu-se um núcleo de oposição 

republicana à monarquia que desencadeou uma série de protestos. (MELLO, 2007, p.25-29) 

No começo do século seguinte  iniciaram-se grandes mudanças no cenário político-social. 

No final da década de 1920, um golpe republicano foi encabeçado por generais pertencentes 

a uma tradição conservadora de pronunciamentos5 militares que, sob influência do fascismo 

contemporâneo, usou a história como forma de conferir legitimidade à sua ideologia e 

sistema político. (NEWITT, 1997, p.390) O golpe que derrubou este governo cuja 

���������������������������������������� �������������������
5 Grifo do autor. 
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instabilidade agravou com a crise económica, financeira e social do pós-guerra, foi apoiado 

por um grupo heterogéneo formado pelas classes directamente afectadas com a crise. 

(MELLO, 2007, p.27) 

A adesão de António Salazar6 ao Regime, em 1928, e a sua posterior eleição para 

Primeiro-Ministro Português, veio reforçar o sentido nacionalista da época. Este 

nacionalismo reflectiu-se também na arquitectura, que se constituiu numa forma de 

promoção dos ideais do Regime, através de uma estética que traduzisse a história e cultura 

portuguesas. Havia na política do Regime, uma grande resistência ao progresso industrial, e 

uma ênfase no carácter ruralista do país, fazendo com que Portugal se afastasse cada vez mais 

do ritmo de progresso dos outros países europeus.  

No âmbito de promoção destes valores, foi fundamental o papel da Escola de Belas Artes 

de Lisboa (EBAL), sob o professorado de Luís Cristino da Silva, que estava directamente 

ligada ao regime salazarista e cujo ensino mantinha uma linguagem historicista. A escola 

assumiu posturas de Raul Lino, arquitecto voltado para os valores regionais e do passado, e 

fechou-se para as teorias inovadoras. Raul Lino foi o maior defensor da estética 

tradicionalista e do sentido nacionalista da arquitectura portuguesa, voltando as suas 

teorizações para o entendimento do sítio, na reinvenção dos materiais tradicionais e na 

importância da vivência doméstica. O anti-modernismo de Raul Lino era partilhado por 

críticos e literatos portugueses que queriam a exaltação da alma nacional. Sua postura 

regionalista foi difundida no livro Casas Portuguesas (1933), no qual considera que o anseio 

natural e instintivo do ser humano era “possuir habitação própria e independente” (LINO 

Apud. Tostões, 2006, p.108). Lino considerava que “o internacionalismo na arquitectura 

devia ser proibido pelas autoridades, se não houve já razões de ordem técnica e material para 

ser condenado”.7 O depoimento de Nuno Teotónio Pereira, formado pela EBAL durante a II 

Guerra Mundial, deixa clara a postura “anti-modernista”, que a Escola de Lisboa adoptou:  

���������������������������������������� �������������������
6 António de Oliveira Salazar foi um advogado formado na Universidade de Coimbra em 1917 e cuja actividade 

política iniciou em 1921. Ferrenho defensor de uma nova postura administrativa, aderiu ao Regime em 1928, 
tornando-se Ministro das Finanças, mediante o comprometimento de ser o único responsável por designar as 
despesas do governo, e rapidamente acumulou a pasta de Ministro das Colónias. Diante da confiança adquirida, foi 
eleito Primeiro Ministro em 1932, cargo que ocupou até 1968. Em 1933 firmou sua postura ditatorial com a 
aprovação, em plebiscito, de uma nova Constituição na qual a luta de classes, o individualismo liberal, o socialismo 
e parlamentarismo era negados, tornando o Estado autoritário e corporativo. 

7 LINO, Raul. Diário de Lisboa, cit. em José-Augusto França, A Arte em Portugal no Século XX, op.cit, p.226. 
Apud. TOSTÕES, Ana. Moderno e nacional na arquitectura portuguesa, p.108. 
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Mestre Cristino, como então era tratado pelos alunos, marcou com a sua 
forte personalidade sucessivas gerações de arquitectos. (…) Fortemente 
influenciado pelas Beaux Arts da Escola de Paris (…) o seu sentido de 
arquitectura era indissociável da chamada “grande composição”. Por isso 
ignorava os pequenos programas de uma estação de correios ou de habitação, 
da escola de bairro ou da intervenção urbana de escala mais modesta. Isso, 
para Cristino, não chegava para fazer arquitectura. (…) A grande dimensão 
dos programas apelava à monumentalidade e à grandiloquência, atributos que 
Mestre Cristino considerava serem o apanágio da verdadeira arquitectura. 
Adequação às necessidades, aspectos de funcionalidade ou conforto, 
concepção dos espaços interiores, técnicas de construção – tudo isto ficava 
de fora ou era visto de raspão. Por isso ficávamos com a sensação de que a 
arquitectura se resumia ao jogo de volumes e à composição das fachadas. A 
arquitectura exigia rasgo e este só se podia revelar com a grande escala. 8 

Por outro lado, a Escola de Belas Artes do Porto (EBAP) apresentava um ambiente mais 

aberto, que buscava a actualização da produção local através de uma linguagem moderna. Na 

cidade do Porto existia uma burguesia desejosa de renovação e, a partir dos 1940, a integração 

à Escola de Carlos Ramos, arquitecto que já no final dos anos 1920 havia adoptado um 

efémero modernismo calcado na apropriação do concreto armado para a liberação de plantas 

e fachada, possibilitou abertura e natural adopção da arquitectura moderna.  

As contradições existentes neste período estão expressas nos contrastes entre os projectos 

da Exposição do Mundo Português ocorrido em Lisboa em 1940 e a Casa Honório de Lima, 

no mesmo ano, na cidade do Porto. O projecto lisboeta possuía a clara intenção de exaltação 

do espírito nacionalista e deixa expresso seu gosto pela monumentalidade não só pela escala 

dos pavilhões construídos, como também pela dimensão de toda a exposição. O pórtico de 

entrada (fig. 08) demonstra o senso de ordem que se subentende do ritmo e repetição das 

grandes estruturas. A imagem de poder é revelada nas esculturas repetidas de guardiões 

portando armas e escudos, e na escala deste pórtico e letreiro que traduziam as intenções 

deste governo.  

O projecto do Porto, pelo contrário, revela um profundo conhecimento das teorias 

modernas de Le Corbusier. O partido plástico deste projecto assenta-se no movimento da 

���������������������������������������� �������������������
8 Cristino da Silva Arquitecto, p.139. Apud. FERNANDES, José Manuel. A Arquitectura em Portugal nos anos de 1930-

40, p.63. 
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fachada, na quebra de ritmo num jogo de cheios e vazios, reentrâncias e saliências e criação 

de marcações estruturais que remetem à ideia recorte e desconstrução de um volume inicial. 

   
Fig.09 - Pórtico de entrada. Exposição do Mundo Português. Lisboa, 1940. Fonte: 
http://www.arqnet.pt/imagens/imag0601.jpg. Acesso em 11 de Agosto de 2008.  Fig.10 - Viana de Lima. Casa 

Honório de Lima. Porto, 1940. Fonte: www.docomomobahia.org/AF_Tania Beisl e Madalena Cunha.pdf. Acesso 
em 08 de Agosto de 2008.    

A previsibilidade do final da II Guerra forçou em muitos países, e também em Portugal, 

algumas mudanças no sistema governativo que viriam a ser reflectidas nas políticas culturais. 

A vitória esperada do bloco dos Aliados, capitaneado pelos EUA, fez com que os países que 

até então abraçavam teorias fascistas reformulassem suas posições, quer de forma real e 

efectiva, quer camuflando certas posturas. Durante toda a guerra, a postura do Regime fora 

de neutralidade, mas Portugal assumiu o partido dos Aliados em 1943, e se tornou membro 

da NATO9, (NEWITT, 1997, p.403-404) demonstrando uma mudança de política que esteve 

muitas vezes ligada a imagem internacional do que propriamente em mudanças na política 

interna.   

O decisivo elemento de ruptura no processo histórico contemporâneo que 
constituiu a II Guerra Mundial vai exercer, também na sociedade portuguesa, 
uma influência política, económica, social, cultural profunda, suscitando, 
contra o regime de Oliveira Salazar, uma reacção política que abala 
profundamente as estruturas, acreditando-se que seria possível, com o apoio 
das democracias vitoriosas, uma mudança da situação política nacional. 
(TOSTÕES, 1997, p.21) 

De facto, em 1946, quando se esperava uma mudança na política cultural portuguesa, o 

sector intelectual do Movimento de Unidade Democrática (MUD) promoveu a I Exposição 

���������������������������������������� �������������������
9 NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte. 
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Geral de Artes Plásticas (EGAP), na qual as artes expostas enquadravam-se ainda numa 

estética eclética. Em oposição a estes foi criado, no mesmo ano, o grupo ICAT (Iniciativas 

Culturais Arte e Técnica) dinamizado por Keil do Amaral, que busca ao lado da ODAM 

(Organização dos Arquitectos Modernos), no Porto, estabelecer novos rumos para a cultura 

arquitectónica portuguesa. Estes grupos profissionais pretendiam uma renovação estética 

calcada em bases teóricas consistentes para a construção de obras verdadeiras e actuais, 

mantendo o elo com a tradição construtiva portuguesa. As diferenças assentavam-se na 

assumida postura da ODAM a favor da arquitectura moderna e das discussões formais e 

ideológicas da adopção dos seus cânones. (TOSTÕES, 1997).  

Em meio às reflexões consequentes do sopro de esperança que a adesão ao bloco 

democrático suscitou nos portugueses, chegou, em 1945, o moderno brasileiro através do 

livro-catálogo Brazil Builds, num momento de indecisão relativa aos rumos da arquitectura. O 

fermento intelectual que existia neste momento, em muito se assemelhava ao Brasil, nesta 

busca por renovação aliada aos laços da tradição construtiva nacional. Entretanto, faltava a 

Portugal o mesmo apoio do governo que existiu, ao menos em parte, no Brasil. Este facto 

contribuiu para que os edifícios de destaque fossem o Ministério de Educação e Saúde, a 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Hotel de Ouro Preto e o Conjunto da Pampulha, 

além do diálogo entre moderno e tradicional. Sobre a arquitectura divulgada em Brazil Builds, 

Victor Palla escreveu: “Os nossos filhos brasileiros interpretaram melhor a voz desse passado 

e o mundo volta-se para eles que erguem exemplos de força e agudeza jovens e 

irreprimíveis”.10  

Não deixa de ser muito agradável para nós, portugueses, verificar o notável 
progresso que tem registrado a arquitectura brasileira, nos últimos anos. Duas 
revistas da especialidade  - talvez as melhores que hoje se publicam em todo 
o mundo – Architecture d’Aujourd’hui e Forum, dedicaram, quase em 
simultâneo, (…), volumosos números às obras dos arquitectos brasileiros, 
considerados dos melhores do nosso tempo. (…) 
Os arquitectos brasileiros, graças a um feliz ambiente de compreensão, têm 
podido executar numerosos projectos, com as mais variadas finalidades, que 

���������������������������������������� �������������������
10 PALLA, Victor. Lugar da Tradição, Arquitectura, n°28, Janeiro de 1949. Apud. MILHEIRO, Ana Vaz de. O Brasil 

moderno e a sua influência na arquitectura portuguesa, p.107. 
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testemunham bem a renovação fundamental que se operou no campo da 
arquitectura do país irmão. [Arquitectura, 1948].11 

Uma coisa porém se torna evidente:  
A actual arquitectura portuguesa está muito aquém da Arquitectura 
Contemporânea Brasileira! [Formosinho Sanchez, 1949]12 

Com a chegada de Brazil Builds, o discurso modernista voltou a ser levantado, mas agora 

com a possibilidade de associação à tão pretendida identidade nacional, por meio da 

coexistência entre a tradição e o moderno, permitindo uma identificação portuguesa com o 

passado histórico brasileiro, e constituindo um meio de superação de contradição entre o 

“estilo internacional” e a resistência na aceitação do modernismo. (RAMOS, MATOS, 2008, 

p.10)  

No processo de definição de novos rumos para a arquitectura portuguesa, a ODAM 

adquiriu a revista Arquitectura, que se tornaria um espaço de divulgação da arquitectura 

moderna e discussão da síntese das artes. No seu décimo quarto número, Keil do Amaral 

publicou Uma iniciativa necessária (1947), evocando a necessidade de um estudo aprofundado 

sobre a arquitectura regional portuguesa. No mesmo ano, Távora publicou, no Porto, O 

Problema da Casa Portuguesa, texto no qual expõe claramente sua aposta no moderno como “a 

única arquitectura que podemos fazer sinceramente”. (TOSTÕES, 1997, p.29) 

A descoberta brasileira serviu de estímulo de contestação na luta pela afirmação do 

movimento moderno em Portugal (TOSTÕES, 2006, p.81). Este sentimento foi afirmado no 

Congresso de 48, que constituiu um momento de reconquista da liberdade de expressão 

perdida pelos arquitectos com o início da ditadura. Neste congresso, os arquitectos 

reclamaram pela sua participação na resolução dos problemas de habitação, que se tornara 

programa-chave da modernização, mas sem referências de estilo.  

O resultado deste movimento chegou apenas no final desta década, quando o Estado 

Novo passou a adoptar a arquitectura moderna para expressar as alterações na estrutura 

económica, incentivada pela electrificação e industrialização. Com a adesão do modernismo 

���������������������������������������� �������������������
11 “A Arquitectura Brasileira”. [Ecos e Comentários]. Arquitectura, n.° 19, Janeiro 1948:23.). Apud. MILHEIRO, 

2005, p.267. 
12  Formosinho Sanchez. “Arquitectura Moderna Brasileira. Arquitectura Moderna Portuguesa”. [Cartas de Leitores]. 

Arquitectura, no. 29, Fevereiro/Março 1949: 17. 
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por parte do Regime, registou-se uma série de publicações sobre a arquitectura moderna 

brasileira a partir do início da década de 1950. Neste período destacaram-se as publicações da 

revista Arquitectura que, a partir de 1947, adoptou o discurso moderno. Outra revista de 

alcance nacional que também dedicou suas páginas à arquitectura brasileira foi a Binário cujas 

publicações foram feitas entre 1958 e 1977. A terceira revista foi a Técnica, que publicou entre 

1925 e 1970, e focava, principalmente, temas urbanísticos (RAMOS, MATOS, 2008, p.13). A 

chegada das revistas internacionais citadas também contribuiu para o fim da corrente 

passadista da Escola de Belas Artes de Lisboa, e consequente abertura da Escola para as 

inovações do Movimento Moderno. Na divulgação da moderna arquitectura brasileira 

também foram fundamentais os seminários e congressos de arquitectura como o I Congresso 

Nacional de Arquitectura (1948), a Exposição do Instituto Superior Técnico (1949), e o III 

Congresso da União Internacional de Arquitectos (UIA - 1953), ocorrido em Lisboa. 

    
Fig.11 - Título do artigo de divulgação da arquitectura brasileira. Fonte: Arquitectura nº 53, 1954. 
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Um dos factores apontados como fundamentais para a adesão da arquitectura brasileira 

em Portugal foi a adaptabilidade climática tão elogiada entre os profissionais portugueses.13 

Os novos projectos portugueses passaram a reflectir uma maior preocupação com o clima e 

apropriam-se dos elementos de protecção para a composição das fachadas. Exemplos claros 

disto são o Bloco de Ouro (1954), de Mário Bonito, e o Bloco das Águas Livres (1956), de 

Nuno Teotónio Pereira. 

     
Fig.12 - Mário Bonito. Bloco de Ouro. Porto, 1954. Fonte: http://arkitectos.blogspot.com. Acesso 17 de Junho de 
2008. Fig.13 – Mário Bonito. Bloco de Ouro. Porto, 1954. Fonte: http://www.panoramio.com/photo/17894381. 
Acesso em 08 de Outubro de 2010. 

    
Fig.14 - Nuno Teotónio Pereira. Bloco das Águas Livres. Lisboa, 1956. Fonte: Material digital do iapXX – 
Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal. Fig.15 - Nuno Teotónio Pereira. Bloco das Águas Livres. 
Lisboa, 1956. Fonte: http://infohabitar.blogspot.com/2009_03_01_archive.html. Acesso em 03 de Outubro de 
2010. 

���������������������������������������� �������������������
13 A revista Arquitectura relacionou, no começo da década de 50, o desenvolvimento da arquitectura brasileira às 

condições climáticas. E, no final da mesma década, a Binário, publicou o artigo Arquitectura da América entre Câncer e 
Capricórnio, com ênfase para as questões climáticas. Neste artigo, Luís Boróbio afirmou que “ali surgiram as novas 
formas de arquitectura tropical e ali adquiriram o seu maior desenvolvimento”. 
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Outra via de influência brasileira em Portugal, mas que no entanto se mostrou menos 

frequente, foi a plasticidade. No período dos anos 50, recursos como a marcação de acessos 

por longas e esbeltas marquises, a leveza dos elementos estruturais, e as formas hiperbólicas 

associadas a planos inclinados foram utilizados, tanto no Porto como em Lisboa. O Bloco 

Costa Cabral (1955) de Viana de Lima, além da marquise esbelta apoiada sobre um pilar, 

possui uma estrutura de base-corpo-coroamento bem definido. No projecto para o Pavilhão 

dos Desportos do Porto (1955), José Carlos Loureiro utilizou-se de estruturas arrojadas que 

possibilitaram um conceito novo em mudança e imagem em programas de grande escala. 

(TOSTÕES, 2003, p.27) Um dos exemplos mais claros da apropriação do vocabulário 

estético brasileiro ficou a cargo de Jorge Albuquerque no projecto para o Clube Columbófilo 

da Costa do Sol (1956), que remete directamente ao projecto de Affonso Eduardo Reidy para 

o ginásio do Conjunto Pedregulho (1946) no Rio de Janeiro.   

     
Figs.16 e 17 - Viana de Lima. Bloco Costa Cabral. Porto, 1955. Fonte: Material digital do iapXX – Inquérito à 
Arquitectura do Século XX em Portugal.   

     
Fig.18 - José Carlos Loureiro. Pavilhão de Desportos. Porto, 1955. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pavilhão_dos_Desportos. Acesso em 17 de Junho de 2008. Fig.19 - José Carlos 
Loureiro. Pavilhão de Desportos. Porto, 1955. Fonte: Material digital do iapXX – Inquérito à Arquitectura do 
Século XX em Portugal 
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Figs.20 e 21 - José Albuquerque. Clube Columbófilo da Costa do Sol. Lisboa, 1956. Fonte: Material digital do 
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal . 

Esta aparente aceitação do movimento moderno por parte do Regime em prol de uma 

imagem de ”desenvolvimento”, não significou, entretanto, a aceitação de uma dada classe que 

continuava a ansiar por um retorno à  casa portuguesa. Este facto fez premente a necessidade de 

concretização de estudos aprofundados sobre a arquitectura regional portuguesa, visando em 

1956 ”desmistificar o alegado estilo tradicional português”. (PORTAS, 2008, p.199; grifos do 

autor) 

Em consequência desta necessidade iniciou-se, em 1955, o Inquérito à Arquitectura 

Regional Portuguesa, cujo patrocínio do Regime tinha o intuito de comprovar a existência de 

uma ‘casa portuguesa’. O objectivo dos arquitectos, pelo contrário, era a validação do 

moderno, pelo seu paralelismo com a arquitectura tradicional. O inquérito permitiu então 

uma via portuguesa na arquitectura moderna, um conciliar com a história ou com a tradição, 

um novo respeito pelos materiais seculares, e o reconhecimento da qualidade de muitas 

construções do interior do país (MATOS e RAMOS, 2007, p. 07). Em 1961 o trabalho do 

inquérito foi publicado em dois volumes intitulados Arquitectura Popular em Portugal. 
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Figs.22 e 23 - Arquitectura Popular em Portugal, Volumes I e II, respectivamente. Fonte: 

MATOS e RAMOS, 2007, p. 07. 

A influência brasileira na arquitectura portuguesa significou, para os portugueses, a 

possibilidade de conciliação entre o tradicionalismo pretendido pelo Regime em vigor e o 

internacionalismo tão rejeitado. A eleição do concreto como material potencial, que ganhou 

força com a demonstração das suas potencialidades através das arrojadas estruturas 

conseguidas pelos brasileiros, tornou possível a sua exploração sob novas formas. E, a 

parceria dos arquitectos brasileiros e Burle Marx levantou novas questões sobre a coexistência 

entre projecto e a natureza. (RAMOS, MATOS, 2008, p.17) 

Por outro lado, a tardia chegada da arquitectura moderna em Portugal aconteceu num 

momento em que outros países europeus também faziam um revisionismo do movimento 

moderno. Isto levou a uma situação curiosa. Ao mesmo tempo que a arquitectura moderna 

procurava se implantar, já chegava com revisões ao movimento encabeçadas por figuras 

como Alvar Aalto, Ignazio Gardella, o grupo BBPR, e o próprio Lucio Costa. 

Este conciliar que aconteceu apenas a partir da segunda metade da década de 1950, 

através de projectos que já denunciavam a busca por uma identificação local, e que 

possibilitou a afirmação do moderno em Portugal, não impediu as emigrações de jovens 

arquitectos para as colónias africanas. A descoberta da arquitectura moderna brasileira, aliada 

às restrições do vocabulário, em Portugal, fizeram das províncias africanas, terreno fértil para 

a livre expressão das suas obras. Enquanto isso, Portugal viu nascer novas experiências 



�	�

�

arquitectónicas que traduziram o “estado de mente” vivido à época, e arquitectos como 

Álvaro Siza surgiram com projectos que interpretavam a noção de lugar, enquadrando-se no 

conceito de “ novo regionalismo” defendido por Giedion (in Canizaro, 2007, p.315), no qual 

os projectos buscam a máxima adaptação ao sítio.  

Pode-se dizer então que a chegada de Brazil Builds e o contacto com os escritos de Lucio 

Costa, possibilitaram uma espécie de comunhão das ideias tradicionalistas das Escolas de 

Lisboa, e da ideologia modernista da Escola do Porto. O moderno brasileiro alimentou as 

reflexões teóricas em vigor, e possibilitou um novo rumo para a arquitectura portuguesa, 

calcada em soluções conciliatórias de momentos distintos da sua arquitectura. 

2.3. Moçambique moderno e colonial 

Moçambique foi uma das colónias da África Portuguesa desde o século XV. O primeiro 

contacto com os portugueses data de 1498, momento em que estes exploravam a rota para as 

Índias. Localizado no litoral leste da África Austral, o país é delimitado a norte pela Tanzânia, 

Zâmbia e Malawi, a sul pela África do Sul, a oeste pelo Zimbabué, Suazilândia e África do 

Sul, e a leste pelo Canal de Moçambique, no Oceano Índico.  

Portugal não seguiu, nas suas colónias africanas, o mesmo padrão europeu de exploração 

colonial, industrial e de acumulação primitiva de capital. Durante séculos, Moçambique 

representou um importante corredor de trocas comerciais entre Portugal e as Índias, fonte de 

recursos naturais e de mão-de-obra escrava para destinos que incluíam o Brasil. Até então 

poucos haviam sido os investimentos no país, com pouca penetração no território, em parte 

devido às alianças com grupos locais, tendo o quadro sido alterado quando, entre Novembro 

de 1884 e Fevereiro de 1885, a Conferência de Berlim14 estabeleceu a obrigatoriedade de 

investimento e efectivação da ocupação das colónias ultramarinas.  

 

 

���������������������������������������� �������������������
14 A Conferência de Berlim teve como objectivo a efectivação da ocupação das colónias africanas, além da sua 
organização de forma regrada. A resultante do Congresso foi a partilha de África segundo interesses que ignoraram 
questões étnicas e culturais dos povos africanos. A Portugal couberam a sul, as províncias de Moçambique e Angola, 
e a Noroeste, territórios menores de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e Cabo Verde.  
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Fig.24 - Mapa de Moçambiq
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uma concessão aos países estrangeiros para a administração e exploração de terras 

moçambicanas em seu nome. Esta medida administrativa foi, portanto, uma das mais eficazes 

formas de controle da terra e dos africanos, assegurando a tranquilidade sociopolítica e força 

de trabalho necessárias. (CABAÇO, 2009, p.40) 

Durante os primeiros séculos de colonização, a população portuguesa que migrava para 

Moçambique era em grande parte composta por homens sem profissão, missionários corruptos, 

aventureiros sem escrúpulos (CABAÇO, 2009, p.59). Afora as mudanças impostas pela 

Conferência de Berlim, na afirmação do poder colonial que mudaria as relações de troca 

sociais e económicas, a revolução mineira e início da industrialização na África do Sul 

também obrigou uma afirmação do domínio da metrópole, buscando, neste novo momento, 

incentivos de migração de profissionais qualificados que incluíam “camponeses com experiência, 

artesãos, operários, que dessem conteúdo à ocupação efectiva das colónias”. (CABAÇO, 2009, p.59-60) 

Neste período também se iniciaram os investimentos na rede de transportes ferroviários, 

e a então vila de Delagoa Bay (como a Lourenço Marques era chamada) ganhou uma ligação 

com Pretória, na actual África do Sul. Em consequência da dinâmica que as linhas férreas 

geraram, Lourenço Marques foi elevada à capital do país em 1 de Dezembro de 1888, título 

que sempre pertenceu à Ilha de Moçambique, no norte do país. O desenvolvimento de 

Lourenço Marques fez-se, principalmente, com capital estrangeiro, de tal modo que até 

começo do século XX grande parte das residências e terrenos pertenciam a empresas de 

ingleses ou indianos de ascendência britânica. (NEWITT, 1997, p.350) 

A cidade de Lourenço Marques desenvolveu-se a partir da sua fortaleza localizada sobre o 

Estuário do Espírito Santo. Esta fortaleza voltada para o mar constituiu elemento 

estruturador da povoação que crescia, até final do século XIX. A actividade portuária e 

comercial deste período gerou um crescimento demográfico tal, que obrigou o seu 

desenvolvimento, e a evolução da povoação para a categoria de Vila, em Dezembro de 1876, 

e a cidade em Novembro de 1887. Nesta primeira expansão urbanística foram removidas 

casas precárias do perímetro protegido por muralhas, e iniciou uma alteração da tipologia de 

habitação, com a substituição das casas térreas com testadas no limite da rua, por outras de 

pavimentos duplos cujas varandas eram por vezes adicionadas à edificação. Iniciava assim o 

processo de importação e mesclagem arquitectónica que caracterizou a produção moderna.  
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Fig.25 – Mapa da Vila de Lourenço Marques em 1878. Fonte: MORAIS, 2001, p.76. 

Em 1887 foi apresentada nova proposta de expansão permitida pela extensão de terra 

pelo aterro das áreas pantanosas. Esta proposta transferiu o limite de intervenção para a Av. 

Pinheiro Chagas, hoje Eduardo Mondlane, além de reproduzir módulos regulares de 

quarteirões ajustáveis a malha. Já no final do século, a então cidade passou a desenvolver-se 

seguindo o traçado da antiga estrada de Lindemburgo concluída em 1784, e a área definida 

pela vila passou a ter ligação, a nordeste, com a cidade alta, dita de cimento, situada a cerca de 

65 metros de altitude. A situação geográfica e topológica lhe permitiu o progressivo 

assentamento da malha geométrica e racional e ajuste às preexistências. Com o plano de 

alargamento da cidade, em 1907, foi traçado novo limite, definido por um arco concêntrico 

de 2017m a partir do primeiro traçado. (BRUSCHI e LAGE, 2005, p.88) Entretanto, com o 

aumento da população derivada dos movimentos migratórios campo-cidade cresceu, além do 

limite estabelecido, uma cidade informal que se designou cidade de caniço15.  

���������������������������������������� �������������������
15 Caniço é um planta do género Typha utlizada na construção de casas tradicionais moçambicanas. 
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Fig.26 – Plano Araújo (1887) para a Vila de Lourenço Marques. Fonte: Arquivo Luis Lage 

 
Fig.27 – Plano de expansão (1907) para a Vila de Lourenço Marques. Fonte: Arquivo Luis Lage 

No final da década de 1940 foi desenvolvido novo plano urbanístico, no âmbito da 

consolidação da imagem do Regime (BRUSCHI e LAGE, 2005, p.93). O Plano Aguiar (1947-

1952), propunha uma expansão que ia além da reticula urbana da última proposta, criando 

um sector exterior no modelo das cidades-jardim, que previa uma grande área envolvendo a 

cidade. A proposta desenvolvida pelo arquitecto João Aguiar resultou em uma legislação que 

permitia a construção em altura, conferindo nova silhueta a cidade que ganhava um ar 

cosmopolita. Entretanto, este plano logo entrou em conflito com interesses privados tendo, 

inclusive, se mostrado inadequado para o rápido crescimento da cidade. A ele seguiram-se o 
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Estudo de Urbanização do arquitecto Fernando Mesquita, e o Plano Regulador da Ocupação 

do Solo nos Arredores de Lourenço Marques (PROSALM), de 1965 e 1966, respectivamente, 

que propunham uma maior abrangência dos limites da cidade, definindo pela primeira vez a 

área metropolitana. Estas propostas culminaram com o Plano Director de Urbanização da 

Câmara, coordenada pelo engenheiro Mário de Azevedo no final da década de 1960.  

 
Fig.28 – Layout de Lourenço Marques, 1959. Fonte: MORAIS, 2001, p.176. Mapa editado para indicação da Avenida 
Pinheiro Chagas, actual Eduardo Mondlane. 

A cidade da Beira desenvolveu-se numa área alagadiça abaixo do nível do mar, localizado 

na margem esquerda do rio Púngue, na sua saída para o Indico. Em relatório de Comissário 

Régio, António Enes, em 1893, descrevia:  

Custou-me a crer que a Beira fosse aquilo, areia e mangal debruando um 
enorme lameiro líquido, em que o Púngoè e o Búzi vão dissolver as próprias 
margens (…) Lugar onde se pudesse viver naquele país, não se sabe se em 
formação se em decomposição, e cuja topografia é modificada pelas águas 
soberanas a cada maré, só havia e só há um estreito areal, lambido de um 
lado pelo Chiveve e do outro pelo Oceano, e por cima do qual podem saltar 
vagas de tempestade. (SANTOS,2006) 
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O investimento nos caminhos-de-ferro do final do século XIX, prosseguiu com a 

construção, em 1898, da linha que ligava a Beira, no centro, à Rodésia do Sul, actual 

Zimbabwe. Esta construção incentivou a criação de indústrias, e consequente ocupação do 

local, fazendo com que esta fosse elevada a cidade em 1907. Tal como ocorrera com 

Lourenço Marques, a cidade desenvolveu-se a partir de um núcleo central que abrigava o 

porto, e seguiu a ocupação por uma lingueta de terra ao longo do litoral do Índico. Assim 

como muitas das cidades de localização litoral, a Beira tornou-se rapidamente cosmopolita. A 

multiplicidade racial e cultural que caracterizou os residentes da cidade aliava-se à 

característica de balneário que constituía um importante atractivo turístico para os territórios 

da Rodésia, da Zâmbia, do Malawi e de algumas áreas da República da África do Sul. 

(AMARAL, 1969, p.84) 

Até começo da década de 1930, a ocupação da cidade se desenvolvia principalmente na 

área litorânea, registando maior densidade nas regiões próximas aos caminhos-de-ferro, e que 

hoje compõe os bairros do Chaimite, Maquinino e Ponta Gêa. Tal como ocorrera na capital, 

o processo de modernização das cidades levou a substituição de muitos exemplares 

arquitectónicos construídos em madeira e zinco, por materiais mais resistentes como o ferro e 

o concreto. A especulação imobiliária que era mais intensa nesta área comercial e centro 

político-administrativo, promoveu o surgimento de edifícios de gabaritos maiores que, 

contrariamente a capital que teve esses exemplares erguidos na área de expansão, não 

alcançou o mesmo grau de unidade do conjunto. (AMARAL, 1969, p.85) 
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Fig.29 - Planta da cidadeda Beira, 1931. Fonte: AMARAL, 1969, p.82. 

Em 1943 a Câmara Municipal da Beira abriu um concurso para a realização da expansão 

da cidade, que foi ganho por José Porto e pelo engenheiro Joaquim Ribeiro Alegre 

(MAGALHÃES, 2009, p.46). Com o plano pretendia-se uma forma mais igualitária de 

distribuição das áreas ocupáveis, e para isso foi necessário o aterro e drenagem das áreas 

alagáveis, mantendo entretanto, as características preexistentes e definindo o zoneamento de 

cada área. O projecto desenvolve-se numa união da malha ortogonal irregular e centros 

radiais, formando um U aberto para nordeste e cortado pelo rio Chiveve. A ramificação 

ocidental subdivide-se entre os bairros do Maquinino, da Munhava, que concentra a área de 

serviços, e Matacuane, que se divide entre residências e escolas públicas, a faixa litorânea 

entre a Praça da Índia e o bairro do Macuti concentra grande área residencial e hoteleira da 

cidade, e no encontro das ramificações ficam os bairros do Aruangua, hoje Chaimite, e a 

Ponta Gêa, que conformam importantes áreas de lazer. Na área não planejada que compõe o 
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centro deste U, desenvolve-se a área irregular ocupada por construções de material precário. 

(AMARAL, 1969, p.85) 

 
Fig.30 - Planta da cidade da Beira, c. 1960. Fonte: AMARAL, 1969, p.86. 

O desenvolvimento urbano de Lourenço Marques e Beira esteve sempre directamente 

ligado aos progressos económicos e populacionais dos territórios vizinhos. O papel dos 

portos constituiu-se primordial neste processo, mas foi o advento dos caminhos-de-ferro e 

dos aeródromos que permitiu uma maior interligação das províncias, fazendo com que 

fossem criados outros importantes pólos de construção no país. 

A ocupação estrangeira que se intensificou desde o final do século XIX também trouxe 

mudanças no âmbito arquitectónico. Até o final do século XIX, existiam poucos edifícios 

governamentais, os quais eram construídos em madeira. A partir do século XX, estilos 

históricos foram resgatados para remontar uma ambiência europeia. Neste período foram 

construídos edifícios em estilo eclético, neoclássico, manuelino e Déco até a década de 1940, 

época em que os primeiros exemplares do modernismo foram construídos.  
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Fig. 31 - Mercado Municipal, em estilo eclético. Lourenço Marques, 1901. Fonte: Arquivo Luís Lage. Fig. 32 - Eng. 
António Ribeiro de Mendonça. Museu de História Natural, em estilo manuelino. Lourenço Marques, 1931. Fonte: 
Arquivo Luís Lage 

 
Fig.33 - Carlos Santos. Conselho Municipal em estilo neoclássico. Lourenço Marques, 1947. Fonte: 
http://maputo.visitusinmaputo.com/gallery2/main.php?g2_itemId=88&g2_enterAlbum=0. Acesso em 25 de 
Outubro de 2008.  

   
Figs.34 e 35 – Hotel Savoy. Beira, início do século XX. Fonte: 
http://postaisdantigamente.blogspot.com/2009/03/mocambique-beira.html. Acesso em 07 de Outubro de 2010. 
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Fig.36 – Praça A. Lacerda, revelando estilos diversos. Beira, 1950. Fonte: 
http://photos1.blogger.com/blogger/1357/2190/1600/BEIRA%202.jpg. Acesso em 5 de Outubro de 2010. Fig.37 
- Praça A. Lacerda, revelando estilos diversos. Beira. Fonte: 
http://photos1.blogger.com/blogger/1357/2190/1600/BEIRA%202.jpg. Acesso em 5 de Outubro de 2010. 

 
Com este desenvolvimento, as cidades construídas em madeira, ferro e zinco viram 

chegar, nas primeiras décadas do século XX, a alvenaria. Em prol desta modernização, a 

acanhada cidade colonial foi substituída por novos edifícios, muitos deles em Art-Decó de alta 

qualidade construtiva e vocabulário plástico, construídos em concreto armado (BRUSCHI e 

LAGE, 2005, p.89).  

      
Fig.38 - Clube Ferroviário. Lourenço Marques. Fonte: Arquivo Luís Lage. Fig.39 - Cine-África. Lourenço Marques. 
Fonte: Arquivo Luís Lage 

A vizinha Transvaal, hoje África do Sul, também encontrava-se distante das inovações 

arquitectónicas dos grandes centros de construção, e mantinha sua dependência cultural em 

relação a metrópole. Apenas em meados dos anos de 1920 foram estabelecidos os primeiros 

contactos com os movimentos avant-garde europeus.  Os primeiros exemplares modernos 
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chegaram nos anos 1930 através de Rex Martienssen16 que manteve contacto directo com Le 

Corbusier, e que por isso reflectiu uma estética aproximada do vocabulário do mestre e de 

Gropius, incorporando influências locais como o clima, vegetação e paisagem. (CURTIS, 

1997, p.384) 

Apesar das profundas transformações a nível económico e social, ocorridas nas primeiras 

décadas do século XX, as cidades moçambicanas desenvolveram-se de forma desigual e 

isoladas umas das outras. “O moderno estado e nação de Moçambique estavam a tomar 

forma, mas era uma forma caracterizada por um elevado grau de desintegração.” (NEWITT, 

1997, p.352) Apesar de evidente o desenvolvimento das cidades moçambicanas, havia uma 

grande disparidade em termos de planejamento urbano e volume de construções. A 

dificuldade de comunicação por estradas em todo país, também contribuiu para esta 

desintegração, fazendo do sul do país o local que sofreria maiores transformações a nível 

socioeconómico e infraestrutural. Este cenário fez com que a capital expressasse melhor esta 

ambiência e tivesse um maior número de exemplares nos ditos estilos tardios, além dos 

grandes investimentos na estrutura urbana.  

As décadas de 1930 e 1940 trouxeram mudanças na política portuguesa para as colónias. 

Neste período, “um dos principais objectivos de Salazar era a instituição da autonomia 

nacional, (…) sanear as colónias e remediar os abusos, no papel e na realidade, constituíam 

uma parte essencial da instituição do respeito”. Para tal foi necessária, no caso de 

Moçambique, a cooperação com a Grã-Bretanha, África do Sul, e depois EUA, mas de forma 

comedida, de modo a reduzir os privilégios desfrutados no país e anular qualquer 

possibilidade de interferência nos assuntos internos portugueses. (NEWITT, 1997, p.390) 

    Neste processo de consolidação da autonomia nacional, foram criados planos de 

fomento que constituíram um novo incentivo ao desenvolvimento da colónia. Em 1937 foi 

publicado o primeiro plano de fomento sexenal, que visava o desenvolvimento das linhas 

férreas do centro e norte do país. Este plano foi interrompido pela guerra e teve reforço em 

1947, propiciando o desenvolvimento das infra-estruturas e o fomento da emigração 

���������������������������������������� �������������������
16 Rex Martienssen (1905-1942) formou-se em arquitectura na Universidade de Witwatersrand em 1930, onde 
leccionou e foi temporariamente Chefe de Departamento. Em 1937 foi nomeado membro do CIAM por Le 
Corbusier, e tornou-se presidente da Associação de Arquitectos do Transvaal em 1939. O arquitecto português 
Pancho Guedes também se formou nesta universidade. 
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portuguesa para a África. Outro dos planos prioritários do final da década de 40 foi a criação 

do Departamento de Administração dos Serviços dos Portos, Caminhos-de-ferro e 

Transportes (DETA) e a construção de uma rede de dezoito aeródromos, dos quais 

Lourenço Marques, Beira e Lumbo seriam internacionais. Esta medida fez com que as 

ligações interprovincias outrora dificultadas pela grande quantidade de rios que cruzavam o 

país se tornassem mais fortes. Esta dificuldade de comunicação por terra fazia com que se 

estreitassem relações com os países vizinhos, uma vez que se viu aí a melhor forma de cruzar 

o país. Este facto fez com que aumentasse a disparidade no âmbito do desenvolvimento das 

províncias, fazendo de Lourenço Marques a mais desenvolvida dada proximidade com a 

África do Sul. 

O segundo plano proporcionou uma queda nas taxas de juros de crédito imobiliário, 

resultando num crescimento da indústria da construção até a independência, e criando 

empregos para arquitectos e engenheiros a todos os níveis e em todas as regiões do país 

(BRUSCHI e LAGE, 2005, p.90). Na década de 50, as cidades moçambicanas, e em particular 

Lourenço Marques e Beira, assistiram a um intenso crescimento construtivo revelador do 

espírito progressista e moderno que se pretendia imprimir. Neste período foi adquirida 

experiência na utilização de materiais e na resolução de problemas técnicos, e registou-se o 

surgimento de projectos racionalizados com estruturas de concreto armado, carpintaria e 

materiais de qualidade, que se fariam impulsionadores do movimento moderno. (BRUSCHI e 

LAGE, 2005, p.92-95)    

Na década de 1960, novos factores políticos voltaram ter interferência no 

desenvolvimento urbano de Moçambique. A eleição do presidente americano John F. 

Kennedy (1960), trouxe alterações nas relações políticas entre Portugal e os EUA. Pela 

primeira vez, estes últimos concordavam com a União Soviética em relação aos abusos da 

política colonialista portuguesa. Na tentativa de expansão da sua influência, os EUA passaram 

a apoiar os movimentos independentistas iniciados neste período, buscando um meio 

alternativo ao comunismo que a esta altura já se expandira na África e Ásia. O início do 

processo de descolonização resultou em uma instabilidade que levou a um decréscimo 

acentuado da indústria da construção que, em Lourenço Marques, chegou aos cinquenta por 

cento, entre os anos de 1961 e 1964, ano em que nova ajuda financeira viria sob a forma de 
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um novo plano. Apesar do efeito imediato do plano que mudou radicalmente o cenário da 

construção civil, as incertezas levaram ao retorno de alguns profissionais como os arquitectos 

Francisco de Castro e Fernando Eurico. A partir de 1965 registou-se o maior volume de 

construções do país até a independência, de que a Barragem de Cahora Bassa faz parte, na 

representação da confiança da metrópole na presença portuguesa em Moçambique. Iniciava 

assim, um período de consolidação da prática arquitectónica, com o aumento de 

profissionais, abertura de grandes escritórios de arquitectura, e a queda na qualidade da 

produção arquitectónica. (ALBUQUERQUE, 1998, p.114,117) 

 
Fig.40 - Av. Pinheiro Chagas (actual Eduardo Mondlane). Lourenço Marques, 1929. Fonte: MORAIS, 2001, p.152. 

Foto: Col. J. Loureiro 

     

 
Fig.41 - Vista aérea de Lourenço Marques. Ao centro a Av. Pinheiro Chagas (actual Eduardo Mondlane), c.1965. 

Fonte: MORAIS, 2001, p.189. Foto: Col. J. Loureiro 
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A segunda metade do século XX tornou, em termos gerais, as colónias portuguesas em 

um potencial destino para os emigrantes portugueses e uma resposta do regime de Salazar 

para o problema da pobreza nacional. Esta abertura das colónias devia-se ao momento de 

efectivação da presença portuguesa que acontecia pela via do urbanismo e da construção. 

(FERNANDES, 2002, p.16). Foi neste âmbito que emigraram para Moçambique, jovens 

arquitectos portugueses, aumentando o contingente de profissionais da área que até então era 

exíguo. Neste período, os projectos eram maioritariamente executados por engenheiros civis 

e mestres de obra, ditos “patos bravos”.17  

A presença dos arquitectos portugueses neste período em que se registou um boom 

urbanístico possibilitou uma certa unidade, que demonstra uma clara influência da 

arquitectura moderna brasileira. As imagens da arquitectura brasileira registadas pelas revistas 

especializadas foram importadas e implantadas em Moçambique, segundo suas possibilidades 

de adaptação e concretização dentro das limitações de ordem técnica e legislativa. Foi então 

no começo da década de 1950 que chegou a Moçambique a arquitectura moderna sob 

influência da produção brasileira da primeira metade do século.  

Outro factor que se fez relevante na decisão de emigração dos arquitectos portugueses foi 

a já referida liberdade criativa que os profissionais recém-formados que compunham a 

chamada 3ª geração do Congresso de 1948 dispunham em toda a África portuguesa, onde a 

censura imposta pelo regime de Salazar não havia atingido a produção e a linguagem 

arquitectónica. Esta liberdade de expressão na linguagem plástica era em parte explicada pelas 

influências estrangeiras, principalmente do sul do país. Neste quadro de censura criativa, os 

arquitectos portugueses da chamada “geração de 48” viram, nas colónias africanas, um 

laboratório promissor. A partir deste período, Moçambique tornar-se-ia um importante 

centro de produção arquitectónica, como afirmaria depois a arquitecta Ana Tostões18: 

É no contexto africano, e particularmente no universo moçambicano, que a 
produção arquitectónica referida ao Movimento Moderno adquire dimensões 
de liberdade criativa inusitadas, porque é ali que a procura do moderno atinge 

���������������������������������������� �������������������
17 Depoimento do Arquitecto Luís Lage, Maputo, 06/03/2008. 
18Ana Tostões foi comissária científica da exposição itinerante Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970 - Um 

Património para Conhecer e Salvaguardar, patente entre 23 de Março e 16 de Abril de 2005 no Centro Cultural 
Português/ICA de Maputo, promotor do evento em colaboração com o Instituto Português do Património 
Arquitectónico (IPPAR) e com a Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM). 
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um esplendor formal que anda a par com uma pesquisa construtiva que 
denuncia a busca de um novo quadro de vida. 

No cenário africano, a influência da moderna arquitectura brasileira esteve sempre voltada 

para um vocabulário estético próprio da chamada Escola Carioca, em muito propiciada pelas 

condições climáticas que se assemelhavam às brasileiras. Em Lourenço Marques, essa 

influência esteve muito mais voltada para as questões climáticas que levaram a uma 

apropriação de elementos vazados como o cobogó e de brise-soleil para a composição estética 

do edifício. Entretanto, outros recursos do vocabulário da Escola como os pilares com 

intenção escultórica, coroamento dos edifícios usando de formas que se contrapõem ao 

conjunto, telhados em borboleta e principalmente a integração das artes, podem ser 

identificados nos edifícios construídos dentro desse período, mas com outras influências à 

mistura, claramente explicados pela ligação com o mundo anglófono. Tal facto é em parte 

explicado pelo poder de influência que as colónias inglesas tinham sobre as colónias 

portuguesas, e em particular sobre Moçambique. Em entrevista na África do Sul, Pancho 

Guedes declarou que “Lourenço Marques era uma ficção. Não era portuguesa”.19 Esta 

declaração demonstra tamanha influência que o Transvaal exercia sobre o sul de 

Moçambique, e que se reflectiu na produção arquitectónica da época.  

O cenário na cidade da Beira, entretanto, era um pouco diferente. Desde o começo do 

século a cidade firmou-se como balneário e um importante destino turístico de Moçambique, 

ao contrário do carácter cosmopolita que Lourenço Marques adiquirira nas recentes 

intervenções urbanísticas. Diante destas características díspares, a Beira assumiu um carácter 

menos formalista, com a construção de edifícios de lazer, como o era o Grande Hotel, 

importante casino de Moçambique e Rodésia do Sul, e passando a exibir uma expressão 

plástica mais livre, garantida por uma legislação que permitia edifícios soltos no lote.  

���������������������������������������� �������������������
19 Comentário traduzido da entrevista “30 minutes with Pancho” feita por Karen Eicker. Disponível em 

http://architectafrica.com/bin0/news200311112_guedes_interview.html. Acesso em 27 de Janeiro de 2008. 
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Fig.42 - José Porto. Grande Hotel. Beira, 1947. Fonte: www.ontheroadtosomewere.blogspot.com.  Acesso em 28 

de Setembro de 2008. 

Por outro lado, se Lourenço Marques não era portuguesa como afirmara Pancho Guedes, 

a cidade da Beira, pelo contrário, o era com certeza. Este factor fez da cidade a que melhor 

expressou tamanha influência brasileira, em parte explicado pela origem comum dos 

arquitectos, mas também porque ali o número de profissionais em exercício era inferior. A 

chegada de arquitectos portugueses no começo da década de 1950 elevou a efervescência 

construtiva que também era vivida na cidade. Neste período, a cidade da Beira já era a única 

que possuía em sua Câmara Municipal um arquitecto e uma comissão avaliadora dos 

projectos a aprovar.20 Além disto, já nesta década, a cidade contava com o prémio Araújo 

Lacerda que premiava os projectos de destaque.21 Este conjunto de factores elevou a 

qualidade produtiva e fez com que o esplendor criativo fosse mais visível na cidade da Beira, 

em detrimento da capital.   

Além dos referidos estímulos para uma produção arquitectónica de qualidade na cidade 

da Beira, está a valorização e destaque desta produção, nos cadernos diários da cidade, que 

acompanhavam a construção dos mais importantes edifícios, desde os processos licitatórios 

até à inauguração, além das colunas dedicadas às entrevistas aos arquitectos com projectos em 

curso. 

���������������������������������������� �������������������
20 Depoimento do Historiador António Sopa do Arquivo Histórico de Moçambique em Maputo a 02/04/2008. 
21 Idem. 
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As qualidades arquitectónicas da cidade levaram a que, nesta mesma década, uma 

comissão formada por arquitectos da Rodésia do Sul (actual Zimbabwe), fosse a cidade 

estudar a sua arquitectura. No final desta década, em 1958, foi proposto um Congresso 

Internacional de Arquitectura a ser realizado nesta cidade e que contaria com a participação 

de arquitectos da União da África do Sul, Angola, Congo Belga, Madagáscar e África 

Ocidental Francesa, além de arquitectos como Lúcio Costa e arquitectos da Metrópole. Neste 

congresso deveriam ser discutidos temas relativos a habitação nos trópicos e o regulamento 

de construção nesta parte da África.22  

A produção arquitectónica moçambicana alcançou, neste período, um grande número de 

projectos efectivamente concretizados, atendendo às mais diversas funções e usos, e 

repetindo um feito já notável no modernismo brasileiro, que foi a variedade programática que 

vinha então mostrar a aplicabilidade da arquitectura moderna.  Entretanto, foram os edifícios 

habitacionais os que tiveram maior volume de construções, atendendo a uma demanda 

crescente de imigrações. A implantação destes projectos acompanhou o desenvolvimento da 

malha urbana das cidades, traduzindo plasticamente as restrições e possibilidades de cada 

cidade.  

Analisando cronologicamente a produção arquitectónica em Moçambique e em Portugal 

concluímos que, muito provavelmente, o esplendor da arquitectura moderna terá sido 

executada primeiramente nas colónias em detrimento da metrópole. E tendo em conta a 

localização de Moçambique, a mais distante colónia portuguesa, tanto da metrópole quanto 

do Brasil, se releva mais curiosa essa hegemonia na produção arquitectónica do período 

colonial. As relações políticas estabelecidas durante a segunda guerra mundial e depois, ao 

longo da Guerra Fria, promoveram um estreitamento das relações culturais entre os países 

aliados, e um desenvolvimento que se pretendia menos díspar. Entretanto, estas influências 

foram mais evidentes no território colonial onde foi materializada a ideia de democracia e 

progresso. 

…esta arquitectura e este urbanismo atingiram qualidade e dimensão superior 
à praticada na mesma época na ‘Metrópole’.23 

���������������������������������������� �������������������
22 Diário de Moçambique, Beira, 08 de Outubro de 1958, p.1. 
23 FERNANDES, José Manuel. “Arquitectura: Geração Africana”, Revista Expresso, 08/01/2000. 
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Apesar da participação fundamental dos arquitectos portugueses no processo de 

implantação de um moderno brasileiro em Moçambique, é necessário frisar que, muito 

provavelmente, o primeiro exemplar de Brazil Builds que chegou a Portugal teve sua origem 

na África do Sul. (MILHEIRO, 2006, p.107). E, como a maioria dos profissionais da 

construção actuantes em Moçambique, e em particular em Lourenço Marques, era de 

sulafricanos, as primeiras experiências neste sentido podem ter sido destes profissionais sem, 

no entanto, terem alcançado a riqueza de vocabulário que os arquitectos portugueses 

alcançaram. 

Apesar da distância da metrópole e do grande centro de produção arquitectónica que se 

tornara a América do Sul a partir da década de 1930, Moçambique era, dentre os países que 

compõem os PALOP24, o que tinha a seu favor a proximidade das então colónias inglesas, 

que já se revelavam mais desenvolvidas, além da capacidade de conseguir moeda estrangeira 

por meio do provimento de serviços e mão-de-obra para o Transvaal  e Rodésia do Sul. Este 

quadro de prosperidade perdurou até a década de 1960, altura em que há uma queda na 

produção arquitectónica em toda a África Portuguesa, motivada pelos movimentos de 

libertação que se tornavam cada vez mais fortes. Este quadro só foi revertido em 1964 

quando foi lançado novo plano de fomento e o plano de habitação como forma de estímulo a 

esta produção, o que curiosamente coincidiu com o início da luta de libertação em 

Moçambique, ocorrido no norte do país.    

Com a independência, em Junho de 1975, e consequente saída dos portugueses das terras 

moçambicanas, a produção arquitectónica assistiu a uma forte queda, acompanhada da 

desaceleração da indústria e da agricultura. O legado arquitectónico habitacional deixado 

pelos portugueses foi então nacionalizado em Fevereiro de 1976, e posteriormente ocupado 

por pessoas que outrora viviam no subúrbio, em casas térreas.25 Incapaz de custear a 

manutenção deste legado, o Governo decidiu-se, a partir de meados da década de 1980, pela 

venda dos apartamentos. Aproveitando a desvalorização sumária dos imóveis, outras 

populações acorreram para estes edifícios, fazendo com que o cenário das cidades se tornasse 

de degradação pela falta de cultura de moradia em altura e em comunidade.  

���������������������������������������� �������������������
24 PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 
25 Entrevista com o Historiador António Sopa, Maputo, 02/04/2008. 
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Neste cenário de renovação a arquitectura moderna adquiriu grande expressão entre 1950 

e 1975, e principalmente na década de 50, momento que os arquitectos portugueses chegaram 

trazendo uma nova via plástica para as cidades moçambicanas e promovendo mudanças 

profundas naquilo que constituiu o maior acervo construído no Moçambique colónia.  

* * * 

A produção arquitectónica brasileira dos anos de 1930 a 1950, cujo contexto de 

implantação envolveu em certa medida a aprovação política, teve grande repercussão 

internacional através de projectos construídos, exposições e divulgação literária. O grande 

reconhecimento alcançado foi calcado nas qualidades plásticas, e inéditas desta produção, 

além do que esta arquitectura representava um país novo, em processo de afirmação nacional, 

democrático e optimista em relação ao futuro. O moderno brasileiro chegou a Portugal num 

momento cultural e político que se opunha às conquistas brasileiras, e revelava uma nova via 

para a exaltação de uma possível cultura luso-portuguesa através de um vocabulário moderno. 

A resistência de aceitação do moderno por parte do Regime Salazarista e a crise financeira em 

que se encontravam fez das colónias africanas um destino viável para o exercício da 

profissão. Economicamente fortes, e sob influência cultural dos países aliados, as colónias 

apresentavam um ambiente multicultural, e portanto aberto à concretização dos anseios 

plásticos modernos. Foi neste cenário que Moçambique, vivendo um momento de 

prosperidade económica que se reflectia na construção civil, foi palco de experiências 

arquitectónicas vinculadas ao bem sucedido vocabulário brasileiro, que perduraram até ao 

final da colonização portuguesa.  





2.0. MODERNO BRASILEIRO PUBLICADO 

2.1. Repercussão  

A divulgação internacional da arquitectura moderna brasileira pela via dos periódicos 

iniciou-se na década de 1930, mas foi o projecto do Pavilhão Brasileiro da Feira Internacional 

de Nova Iorque (1939/40) que apresentou ao mundo a materialização do novo rumo que se 

pretendia imprimir na arquitectura brasileira. Ao facto seguiu-se a publicação do livro-

catálogo e exposição Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652-1942, de Philip Goodwin, 

que atribuiu um real valor a esta produção. Como visto no primeiro capítulo, Brazil Builds foi 

parte de uma estratégia política de aproximação cultural entre o Brasil e os EUA, efectivada 

através da promoção cultural. 

Para tal, todo o trabalho de catalogação de um período anterior ao momento vivido foi 

fundamental, não só por não criar quaisquer dissabores políticos, mas por contemplar um 

passado também desconhecido de muitos brasileiros. Aí residia grande parte do sucesso desta 

publicação: a reunião de momentos sociopolíticos distintos, de estilos arquitectónicos 

distintos, e de grande qualidade executiva.  

Normalmente, os livros e revistas que nós recebíamos com arquitectura 
moderna não ligavam nenhuma às arquitecturas do passado. Eram realidades 
opostas. Brazil Builds desmente isso: na mesma publicação, na mesma 
exposição do MoMA, aparecem essas duas realidades. Isso foi de facto uma 
surpresa e mostrou que o que é importante em arquitectura é a autenticidade, 
a consonância com o tempo.1 

O papel de Brazil Builds também foi fundamental no culminar de ideias defendidas pela 

ala dos modernos liderada por Lucio Costa. A exibição simultânea de passado e moderno, 

reforçou o discurso de continuidade de princípios estilísticos, que agora ganharia mais força 

por ter sido revelada por um olhar de fora. 

O livro divide-se em duas partes: arquitectura do Brasil colonial, e a nova opção dos 

anos de 1930, parte que o autor inicia relatando as influências arquitectónicas dos anos 20, e a 

importância de Le Corbusier. Um mapa do Rio de Janeiro apresenta a disposição da cidade e 

dos 18 edifícios apresentados no livro. Em jeito de introdução, Goodwin discorre em tom 
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1 Nuno Teotónio Pereira. 10/02/2006. Apud. MILHEIRO (2006) in MOREIRA (Org.), 2006. 
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bastante pessoal sobre as suas impressões relativas à esta produção recente e à forma de 

crescimento das cidades, esta última por ele criticada. A apresentação dos edifícios modernos 

é feita com grande ênfase nas imagens monocromáticas, plantas e cortes de alguns edifícios, 

além de breves textos, contento informações básicas sem grandes descrições.  

Em paralelo a estas divulgações, surgiram as publicações de Papadaki sobre Niemeyer, 

The work of Oscar Niemeyer (1950) e Works in Progress (1955) como contribuições específicas que 

revelaram a questão plástica através do principal arquitecto da época. De seguida, Henrique 

Mindlin2 publicou Modern Architecture in Brazil (1956), com publicações simultâneas em Nova 

Iorque, Londres, Rio de Janeiro, Amsterdão, Paris e Munique, e versões impressas em inglês, 

português, francês e alemão, demonstrando o interesse que a produção arquitectónica 

brasileira despertou nos principais centros de debate (DECKKER, 2001, p.195). A capa deste 

livro exibia os esboços das três versões estudadas para o MES, além de duas fotografias do 

mesmo tamanho, contendo uma, o detalhe do edifício do Pavilhão dos Estados no Ibirapuera 

(São Paulo) com panos de cobogó e pilares delgados em V” e outra do Parque Guinle de 

Lucio Costa.   

 
Fig.43 - Capa e contra-capa da versão portuguesa de Arquitectura Moderna no Brasil (MINDLIN, 1956). Fonte: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.072/352. Acesso em 18 de Outubro de 2010. 
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2 Henrique Mindlin foi um dos principais autores da produção brasileira da geração dos modernos, com um grande 

acervo de projectos das mais diversas funções. Foi vencedor do concurso para a construção da nova sede do 
Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, em 1953.  
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A visão de Mindlin refaz parte do percurso de Goodwin, e revisita algumas obras do 

Brasil colonial num resumo que culmina com as primeiras experiências do moderno 

promovidas por Gregori Warchavchik, as propostas esboçadas para o MES e a Caixa d’água 

de Olinda (1937), de Luiz Nunes e Fernando Saturnino de Brito. Tal como Brazil Builds, 

Mindlin faz um trabalho de catalogação de acordo com a função dos edifícios. Esta 

disposição ajuda a reforçar a ideia de aplicabilidade da arquitectura moderna e das formas 

eleitas como características brasileiras. Ambas publicações restringem o texto a breves 

descrições destes edifícios, atribuindo maior destaque às imagens. Enquanto Goodwin centra 

a catalogação moderna à cidade do Rio de Janeiro, com alguns exemplos em outros seis 

estados brasileiros3, Mindlin também o faz em São Paulo, revelando soluções plásticas 

distintas a partir de elementos de composição semelhantes.  

Com a publicação de Mindlin, iniciou-se uma série de discussões relativas ao pioneirismo 

da arquitectura brasileira. A ele seguiram-se os livros do crítico de arte Geraldo Ferraz, 

Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil (1965), do historiador Carlos Lemos, 

Arquitetura Brasileira (1979) e do paleógrafo francês Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no 

Brasil (1981), em cujas publicações já estavam definidas as obras emblemáticas da produção 

brasileira. 4 

A arquitectura brasileira também constou dos manuais de história da arquitectura do 

século XX de Zevi (1948), Giedion (1941), Hitchcock (1958) e Pevsner (1961), que 

constituíram os primeiros ensaios da sua classificação, por parte da historiografia 

internacional. 

Apesar do amplo leque bibliográfico que o moderno brasileiro oferece, o que aqui é 

fundamental são as publicações referentes ao período áureo desta produção, compreendido 

entre os anos de 1940 a 1960, e que corresponde ao período de recepção em Portugal e de 

adesão em Moçambique. Para tal, as análises serão restritas ao papel das revistas 

internacionais especializadas, além da mais importante fonte de divulgação do moderno 

brasileiro que foi  Brazil Builds, e Arquitectura Moderna no Brasil de Mindlin. 
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3 Goodwin e Smith visitaram os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Paraíba e 

Pernambuco, além do Rio de Janeiro.  
4 A obra de Bruand fpo publicada originalmente em francês, em 1971
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Nas décadas de 40 e 50, a difusão desta arquitectura foi alimentada pelas mais importantes 

revistas especializadas. Na liderança de publicações está a francesa L’Architecture d’Aujourd’hui, 

com mais de 150 artigos publicados sobre a arquitectura brasileira, a que se seguem a inglesa 

Architectural Review e italiana Domus (LARA, 2008). Outros importantes periódicos figuraram 

entre os grandes divulgadores da produção brasileira, como a também inglesa The Studio, a 

italiana Casabella e as norte-americanas Architectural Forum, The Architectural Record e a Progressive 

Architecture, antes conhecida como Pencil Points. Algumas destas revistas tiveram números 

especiais sobre o Brasil, dando um amplo panorama das produções cariocas, tendo repetido 

algumas das imagens já publicadas em Brazil Builds.  

             
Fig.44 – Capa e contracapa da edição dedicada ao projecto de Brasília. Fotos do Congresso Nacional de 

Oscar Niemeyer. L’Architecture d’Aujourd’hui, nr.90. 

Nelci Tinem revela em O alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitectura 

moderna (2006), contextos e interesses de algumas das principais revistas que participaram 

destas divulgações. Segundo a autora, a francesa L’Architecture d’Aujourd’hui revelava um 

interesse pela “audácia da arquitetura brasileira e o apoio da autoridade” (TINEM, 2006, 

p.147), que se explica pelos condicionantes culturais e ideológicos franceses de rígidas 

restrições às grandes mudanças no âmbito arquitectónico, em um momento de abertura para 

o moderno de outros países europeus. A inglesa Architectural Review, por outro lado, expressa 

“a fidelidade ao movimento moderno e o vínculo com a tradição”, e afirma como sendo sua 

tarefa a reeducação visual, e “tratar a arquitetura como arte visual”, e com isso busca o resgate 

da capacidade de tratar a arquitectura como objecto artístico, visível e sensível. (idem. p.158-

159) 
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… É função de Architectural Review destacar os problemas e a potencialidade 
do projeto visual para recriar uma cultura visual que ajudará a recriar a 
civilização. (Pevsner e outros, 1947. Apud. TINEM, 2006, p.159) 

A italiana Casabella foca as suas publicações na “ténue linha entre a inovação e o 

formalismo”, deixando clara certa desconfiança na estética brasileira, que se traduz num 

menor interesse nos projectos comummente publicados, mas revelando certa tendência 

nacionalista ao promover arquitectos menos visados pelas outras revistas como Rino Levi e 

Lina Bo Bardi. A norte-americana Architectural Forum questiona a maturidade cultural 

alcançada por um país subdesenvolvido, e mantém seu foco no carácter progressista 

característico da cultura norte-americana. (TINEM, 2006, p.139) 

Segundo Lara (2008), em cujas pesquisas são apresentados numéricos relativos às 

publicações das principais revistas internacionais, as americanas possuem um número de 

maior de publicações (275), seguida das francesas (203), italianas (138), inglesas (96) e por fim 

alemães (77). Dentre os arquitectos citados, Oscar Niemeyer surge como nome sonante, 

tendo projectos publicados em todo o período. A ele segue-se Burle Marx, Affonso Reidy, 

Lucio Costa e os irmãos Roberto, cujos projectos publicados oscilaram durante este intervalo. 

Outros arquitectos do eixo Rio-São Paulo, que constituem os locais com maior volume de 

publicações brasileiras, também constaram das publicações: Jorge Machado Moreira, Sérgio 

Bernardes, Gregori Warchavchik, Vilanova Artigas, Francisco Bolonha e Atílio Correa Lima.  

A repercussão, em Portugal, desenvolveu-se a partir destas revistas estrangeiras e de 

periódicos de menor circulação como as revistas Arquitectura, Binário e Técnica que 

contribuíram para a difusão em centros de construção menores, e cujas publicações sobre as 

produções brasileiras tinham, em grande parte, origem nas principais revistas europeias. 

É através da circulação de revistas internacionais e depois com exposições 
realizadas em Portugal que os arquitectos portugueses tomam conhecimento 
da ‘revolução’ que a arquitectura brasileira começa a produzir no final da 
década de 40. (MILHEIRO, 2005, p.267, grifo do autor) 

A Arquitectura - Revista de Arte e Construção (1927-1988) é considerada a revista de maior 

alcance em Portugal, tendo divulgado imagens, ideias e reflexões que acompanharam a luta 

para a implantação do moderno em Portugal e seguiram todas as influências estrangeiras. A 
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Binário (1958-1977) iniciou mais tardiamente as suas publicações, coincidindo com o período 

das primeiras críticas ao movimento moderno, pelo menos no que concerne a arquitectura, e 

priorizou o urbanismo em suas edições. A revista Técnica (1925-1990’s), apesar de antiga, tem 

seu enfoque voltado para a engenharia, possuindo entretanto, matérias inéditas relativas a 

arquitectura moderna. (RAMOS e MATOS, p.4) 

As revistas portuguesas tiveram um papel diferente na comunicação dos valores 

intrínsecos a arquitectura brasileira e na sua recepção. O contacto directo com alguns dos 

autores do moderno brasileiro durante o período de recepção, contribuiu para a publicação 

de textos destes arquitectos. Em 1950, a revista Arquitectura publicou A Arquitectura é uma Arte 

e uma Ciência, de Rino Levi; em 1952, foi a vez de Oscar Niemeyer e o Bloco de Habitações na 

Praia da Gávea, e em 1953, o texto de Costa, O Arquitecto e a Sociedade Contemporânea. No 

número de Fevereiro/Março de 1954, foi a vez de Burle-Marx, através do texto O Pintor Burle 

Marx e os seus jardins, promovido pelo arquitecto Francisco de Castro Rodrigues5, no qual 

também cita o seu papel como pintor, muralista e estampador. Em 1960 a revista Binário 

publica novo texto de Costa sobre a nova capital Brasília, Capital do Futuro. A arte e a educação. 

Para Ana Milheiro, foram justamente estes três últimos arquitectos os mais visados em 

Portugal, pelo diálogo da nova arquitectura com o passado, as paisagens e a nova plasticidade. 

Além destas publicações portuguesas e do contacto directo com os arquitectos brasileiros, as 

revistas internacionais faziam parte do acervo das bibliotecas das escolas de arquitectura, e 

eram assinadas por arquitectos portugueses. 

���������������������������������������� �������������������
5 Francisco de Castro Rodrigues, desempenhou um papel importante na comunicação dos valores da arquitectura 

brasileira em Angola através da sua arquitectura, e foi autor da exposição “Arquitectura Moderna Brasileira” 
realizada na cidade do Lobito (Angola), na década de 1960. (MILHEIRO e FERREIRA) 
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Fig.45 – Artigo sobre Burle Marx.  “O Pintor Burle Marx e os seus jardins”. Arquitectura, nr.52,1954. Fonte: 
MILHEIRO e FERREIRA. 

Estes primeiros documentos e as primeiras publicações das revistas ofereciam um 

material rico e extenso. As primeiras publicações dispunham apenas de informações técnicas 

dos projectos brasileiros, sendo as publicações posteriores, mais analíticas. Neste primeiro 

período, ainda não tinham sido eleitas as obras mais paradigmáticas, e os arquitectos não 

tinham consciência da sua expressão como conjunto. (TINEM, 2006) 

Segundo Tinem, as questões reveladas pelas imagens da arquitectura moderna brasileira, 

discutidas em livros e periódicos foram: a tradição e a modernidade, numa dualidade 

enfatizada pelas fotografias que mostravam o convívio do moderno e do tradicional 

representado pelas igrejas coloniais; os mecanismos de controle climático e as novas soluções 

plástico formais; a arquitectura ‘aberta’ ao exterior e a influência norte-americana; o 

formalismo, e finalmente a ausência de planeamento urbano e de experiências habitacionais. 

(TINEM, 2006) 
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Fig.46 - Folha de rosto de Modern Architecture in Brazil (1956), de Henrique Mindlin, enfatizando o convívio entre o 
moderno edifício do Ministério da Educação e Saúde e a Igreja de Santa Luzia. Fig.47 - The Architectural Review 
(Mar.1944), enfatizando o convívio entre a Caixa d’água (1936) de Luiz Nunes e a Igreja da Sé de Olinda. Fonte: 
Goodwin, p.158.  

 O atendimento ao clima gerou questionamentos tanto em relação aos mecanismos de 

controle climático e às questões técnicas inerentes, quanto pelas soluções plástico-formais 

alcançadas pelos brasileiros. Este tema foi frequentemente relacionado com outras questões 

baseadas na tradição e no lugar. Os exemplos mais explorados foram do edifício do MES e 

do ABI, cujas imagens foram divulgadas repetidamente nos periódicos.  

As publicações de Goodwin, e posteriormente as de Hitchcock enfatizaram a relação 

interior/exterior e a elegeram como uma das grandes qualidades do moderno brasileiro, 

ressaltando a influência americana e relação com a paisagem.  Hitchcock ressalta as 

habitações unifamiliares como grandes exemplares e as soluções de Affonso Reidy, Oscar 

Niemeyer, Machado Moreira e dos irmãos Roberto. (TINEM, 2008) 

 
Fig.48 - Oswaldo Bratke. Casa do arquitecto. São Paulo, 1953. Fonte: MINDLIN, 1956, p.81. Fotografia 
republicada em HITCHCOCK (1958). 



	��

�

O formalismo da nova proposta brasileira dividiu opiniões das principais revistas 

europeias, as quais atentaram para o perigo das inovações plásticas excessivas. A mais 

ferrenha crítica ao modernismo brasileiro foi do arquitecto suiço Max Bill, para quem o 

barroquismo e decoração excessivos iam contra o funcionalismo e purismo do modernismo 

na sua fase inicial.6 Plantou-se, então, uma desconfiança em relação ao futuro desta 

arquitectura que primava pelas qualidades plásticas do projecto. No âmbito destas 

divergências, Zevi associou estas inovações à busca pela monumentalidade. Pevsner associou 

às “acrobacias estruturais”, e Dorfles ao “exagero estilístico”. (TINEM, 2008)  

 
Fig.49 - Oscar Niemeyer e equipe. Interior do Pavilhão das Indústrias. Parque do Ibirapuera, São Paulo, 

1953. Fonte: MINDLIN, 1956, p.186. 

A ausência de planeamento urbano constou entre as preocupações das revistas, que 

apontaram o excessivo poder de proprietários de terras urbanas como causa para a 

inviabilização de medidas para disciplinar o crescimento urbano. Outro factor de interesse foi 

a escassez de projectos urbanísticos em meio a uma produção arquitectónica crescente. As 

grandes intervenções ocorridas neste período, das quais se destacaram o Conjunto 

Residencial Pedregulho, e as cidades universitárias do Rio de Janeiro e de Recife, foram 

considerados projectos arquitectónicos, e não urbanísticos, apesar da sua dimensão e 

complexidade. (TINEM, 2008) 

���������������������������������������� �������������������
6 AQUINO, Flávio de. "Max Bill critica a nossa moderna arquitetura". Manchete nº 60, Rio de Janeiro, 13 jun. 1953, 

p. 38-39.  
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A notoriedade da moderna arquitectura brasileira que a fez tornar-se alvo das publicações 

internacionais estava calcada na singularidade dos elementos que a caracterizaram e no 

âmbito em que ela emergiu, em meio à guerra mundial e a escassez da produção europeia. O 

moderno brasileiro surgiu como possibilidade de conciliação de momentos distintos da 

história, possibilidade de progresso com consciência e valorização do passado. No cenário 

internacional, ele foi visto como uma alternativa à crescente ortodoxia do funcionalismo, e 

vai de encontro à preocupação de críticos como Giedion, em relação à incapacidade da 

arquitectura moderna de lidar com as questões da monumentalidade. Em The Need for a New 

Monumentality (1984), Giedion defende a existência de profissionais ecléticos capazes de lidar 

com a banalização do gosto público, gerada pela aceitação de formas de tempos passados.7  A 

integração das artes foi por ele alertada dada falta de contacto entre arquitectos, pintores e 

escultores, cuja participação na cena pública era pequena.8 Esta consciência, aliada à 

emergência de uma arquitectura legitimamente brasileira que promovesse a actualização do 

novo governo, levou a uma nova linguagem arquitectónica, mais leve, mais simples, que 

dialoga com o passado colonial e com profundo respeito ao lugar e a paisagem.  

O desafio da análise das revistas e de Brazil Builds, não está apenas na crítica da 

arquitectura através da teoria da arquitectura, mas na leitura das imagens publicadas. Ciente 

da pouca relevância que os textos publicados tiveram na construção da imagem internacional 

da modernidade brasileira, serão as imagens o novo foco de análise, esperando traduzir as 

aspirações nem sempre óbvias das lentes que as capturaram.   

2.2. A prevalência das imagens 

O privilégio que ora se atribui às imagens baseia-se na observação das publicações 

periódicas e não periódicas de interesse, confirmando afirmações de autores como André 

Chamson, que adoptou a designação “civilização da imagem”, ou René Huygue no seu 

Diálogo com o Visível (1955) que nos relembra que o desejo de ilustrar aumentou desde o século 

XVIII. Neste livro, o indutor tópico “O texto cede à imagem”,  traduz a supremacia das 

imagens fotográficas expostas nas publicações, em parte devido ao entusiasmo pela 

arquitectura, e por outro lado, dada escassez de informações adicionais sobre os projectos em 
���������������������������������������� �������������������
7 GIEDION, Sigfried. The Need for a New Monumentality, p.53.  
8 Idem, p.56.
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voga. Neste livro ele cita A. De Monzie que reafirma tal supremacia: “Mais do que nunca os 

povos têm necessidade de imagens… O relance visual substitui a meditação”. (HUYGUE, 

1955, p.9) 

Este diálogo com as imagens publicadas despertou um reconhecimento pela produção 

brasileira que esteve muitas vezes distante do seu real significado. Para muitos significou um 

conciliar com questionamentos inerentes à sua produção local, e para outros, foi o despertar 

de uma nova via para o estilo internacional. Um novo fôlego formal para as aparentes 

limitações do Movimento Moderno.  

Para a devida análise destas imagens, é portanto, necessária a análise da fotografia 

enquanto registo documental, uma vez que é principalmente através dela que se estabelece a 

comunicação de significados desta arquitectura.  

A fotografia é uma forma de registro, não um aparelho detector de verdades 
ou mentiras. A matéria-prima da imagem fotográfica é a aparência – 
selecionada, iluminada, maquilada, produzida, inventada, reinventada – 
objecto da representação. A fotografia se refere, portanto, a realidade externa 
dos fatos, das fantasias e das coisas do mundo, e nos mostra uma 
determinada versão iconográfica do objecto representado, uma outra 
realidade: a realidade fotográfica. (Boris Kossoy. Apud CHIODETTO, 2008, 
p.46-47) 

Segundo Kossoy, a fotografia teria duas realidades a serem levadas em consideração 

quando da sua análise. A realidade primeira seria o contexto a partir do qual a fotografia seria 

gerada e as motivações do acto fotográfico, e a realidade segunda seria, por sua vez, o 

produto fotográfico, a aparência do objecto ou evento registado no passado (KOSSOY, 

1999, p.36-37). Considerando estas duas realidades sugeridas, é portanto necessário 

considerar contextos culturais e ideológicos, e interesses de quem captura estas imagens e as 

divulga. Por outro lado, também se deve considerar o processo de interpretação destas 

imagens, que acontecem com a recepção das mesmas. A forma como estes significados serão 

interpretados também estará atrelada a condicionantes estéticos, culturais e ideológicos de 

quem as recebe e do momento (político-cultural) vivido quando da recepção.  

Os interesses revelados por Nelci Tinem (2006), enquadram-se na teoria de Kossoy, na 

medida em que as revistas demonstram posturas nada imparciais na escolha dos edifícios a 
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publicar e na forma como estes se apresentam. A Architectural Reviem destaca, por exemplo, “a 

necessidade de perseguir uma cultura visual e de ampliar o conjunto daqueles que entendem o 

saber ver como um poderoso meio de comunicação directa da emoção. É necessário 

restabelecer a supremacia do olho, que se perdeu nesses tempos em que os fatores políticos são 

considerados determinantes” (TINEM, 2006, p.158, grifo da autora). Tinem acredita que é 

justamente esse carácter visual da arquitectura brasileira que despertará o interesse da revista 

inglesa, dado carácter inovador das suas soluções plástico-formais.  

O panorama que Nelci Tinem faz da visão destas revistas em relação ao moderno 

brasileiro, evidencia estas tendências culturais, estéticas e ideológicas as quais Kossoy se 

referencia. Estes aspectos que também são referentes a um contexto de recepção serão 

posteriormente observados no caso específico de Portugal, de modo a que nos aproximemos 

do processo de construção da realidade no efervescente ambiente vivido nas décadas de 1940 

e 1950 português.  

O que neste trabalho é proposto, é uma análise dos temas que se tornaram relevantes na 

construção de uma imagem estética da arquitectura brasileira, e que tenham relação directa 

com Moçambique, seja através dos condicionantes locais, materiais e culturais, ou 

simplesmente dos elementos formais que os aproximam. Consciente de que a arquitectura 

moderna brasileira é muito mais vasta e complexa do que os temas frequentemente 

referenciados, a pesquisa restringiu-se aos elementos de composição estética definidos pelos 

elementos de atendimento ao clima, a plasticidade e por fim a relação com as artes, como os 

mais visados pela historiografia internacional.9 Apesar da relevância dos elementos da 

tradição enquanto primeiros elementos definidores da estética brasileira, eles não serão 

considerados dada a complexidade do tema. 

���������������������������������������� �������������������
9 A selecção dos temas foi feita de acordo com aqueles que tiveram repercussão em Moçambique. O resgate da 
tradição, apesar de fundamental na construção das bases teóricas do moderno brasileiro, é de difícil discussão a 
julgar que o desenhar destas influências passa por três países com contextos políticos, sociais e culturais diferentes, 
e um clima que, apesar das semelhanças (Moçambique e Brasil), possui as suas particularidades. Se observadas estas 
questões, as soluções formais resultariam numa plástica cujos pontos comuns seriam difíceis de estabelecer.   
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2.3. Dispositivos de atendimento ao clima 

O atendimento ao clima foi um dos elementos característicos desta nova brasilidade, que 

surgiu mais impressionou enquanto solução construtiva como resposta ao clima dos trópicos. 

A origem deste elemento, no Brasil, surgiu primeiramente com a premissa de resgate de 

elementos da tradição construtiva, que por sua vez, também os afastava do carácter 

internacional a evitar. A transposição para a arquitectura moderna de elementos como o 

muxarabi, veneziana e treliça, constituiu não só um meio de aproximação do moderno e do 

tradicional, mas um recurso para a transição suave do interior para o exterior, e vice-versa. 

Estes elementos de protecção da tradição colonial se traduziriam depois na utilização do 

cobogó. O surgimento do cobogó, na década de 1920, em Pernambuco, representa esta 

procura por um processo de standartização e pré-fabricação da construção, que levava em 

conta a protecção solar. (GOMES, 2006, p.55) 

Outro elemento de protecção bastante difundido no começo do século foi o brise-soleil. 

Criação de Le Corbusier, e primeiramente pensado para um edifício de apartamentos em 

Durand na Argélia de 1933, o brise-soleil foi pensado não só como elemento de protecção 

térmica da fachada, mas como elemento de composição plástica. A grande difusão do brise-

soleil ocorreu quando da segunda visita de Le Corbusier ao Brasil no final dos 1930. Durante 

a assessoria do projecto do MES, Le Corbusier sugeriu a aplicação deste sistema de 

protecção, dado o favorecimento climático para a sua utilização.   

Os brises tem uma segunda função que transcende  a funcionalidade. O seu aspecto 

estético confere novos meios de composição plástica da fachada, atribuindo movimento, e 

novas relações de opacidade e transparência. 

A primeira grande aparição internacional dos dispositivos climáticos foi no projecto de 

Costa e Niemeyer para o Pavilhão Brasileiro em Nova Iorque (1939/40), a que se seguiu a 

grande repercussão do MES, enquanto instituição pública, inovação plástica e co-

participação de Le Corbusier. Ambos projectos foram divulgados em Brazil Builds, que 

atribuiu destaque a este elemento. No projecto para o Pavilhão a fotografia revela o papel 

deste elemento enquanto solução de vedação não-compacta, com função similar ao grande 

terraço disposto junto a este elemento, revelando esta arquitectura ‘aberta’ para o exterior. 
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Na escolha deste ângulo, Kidder-Smith revela a distinção entre piso e parede, e induz a 

leitura do cobogó não apenas como elemento de vedação, mas como solução plástica, já que 

se projecta além do peitoril da varanda. No projecto do MES, o fotógrafo imprime grande 

ênfase ao detalhe dos brises, editando a foto de modo a conferir uma profunda 

dramaticidade a este elemento. A leitura desta imagem induz-nos primeiramente às 

marcações verticais deste elemento, e rapidamente muda o foco para as sombras criadas 

pelas lâminas horizontais. O todo denota assim a grande dinâmica conferida por este 

elemento. 

        
Fig.50 – Costa e Niemeyer. Detalhe do cobogó do Pavilhão Brasileiro. Nova Iorque, 1939-1940. Fonte: Brazil 
Builds, p.88. Fig.51 – Costa e equipe. Detalhe do brise-soleil do MES. Rio de Janeiro, 1936-1942. Fonte: Brazil 
Builds, p.84.   

A preferência por esta fachada do MES é evidente em todas as publicações que o 

referenciam, visto haverem poucas fotografias da fachada envidraçada posterior, ainda que 

esta evidencie a planta livre e a esbeltez dos pilares visíveis em todos os pavimentos. É o 

carácter inovador dos brises e também devido a expressividade atribuída por Brazil Builds a 

este elemento que fará do MES um dos edifícios mais divulgados dos anos 40. 
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Fig.52 – Costa e Equipe. Detalhe dos brises do MES. Rio de Janeiro, 1936-1942. Fonte: The Architectural Forum ( 
Jan.1943).  Fig.53 – Costa e Equipe. Ministério da Educação e Saúde. Rio de Janeiro, 1936-1942. Fonte: 
Architectural Review (Mar.1944).   

O fascínio por esta solução climática e as suas variações, fica evidente em Brazil Builds, 

não só pelas fotografias publicadas, mas porque este elemento inicia a documentação 

fotográfica do Brasil moderno, sendo a imagem do MES (ver fig. 51) a primeira divulgada, 

ocupando mais de metade da página. As fotografias de Kidder-Smith para o livro revelam 

detalhes de funcionamento, os mecanismos utilizados, além da perspectiva do habitante do 

edifício, para dar conta do carácter inovador que era apresentado. 

 
Fig.54 – Costa e Equipe. Detalhe de funcionamento dos brises do MES. Fonte: Brazil Builds, p.85. Esquema 
republicado em The New Pencil Points (Jan.1943), The Architectural Forum (Fev.1943), The Architectural Review 
(Mar.1944), L’Architecture d’Aujourd’hui (Set.1947).  
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Fig.55 – Oscar Niemeyer. Detalhe do mecanismo de ajuste dos brises da Obra do Berço. Rio de 

Janeiro, 1937. Fonte: Brazil Builds, p.86. 

 
A menção a estes elementos continua com os brises verticais da Obra do Berço de Oscar 

Niemeyer e do projecto da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) dos irmãos Roberto, que 

figuram entre as suas primeiras imagens do livro revelando apenas detalhes deste elemento. 

O edifício de Niemeyer, com brises verticais móveis volta a ser referenciado com novas 

imagens, demonstrando novos detalhes do carácter expressivo e dinâmico que os brises são 

capazes de conferir. Imagem semelhante voltou a ser publicada por Henrique Mindlin, 

revelando a mesma função.  

      
Fig.56 – Oscar Niemeyer. Detalhe dos brises da Obra do Berço. Rio de Janeiro, 1937.  Fonte: Brazil Builds, p.136. 
Fotografia republicade em The New Pencil Points, 24 (Jan.1943). Fig.57 – Oscar Niemeyer. Fachada frontal da Obra 

do Berço. Rio de Janeiro, 1937.  Fonte: Brazil Builds, p.137.   
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Nova menção ao brise é feita no projecto da ABI, mas agora como elemento fixo e 

solução para o clima tropical. A planta baixa apresentada traz explicações sobre o 

funcionamento deste dispositivo para o controle térmico e luminoso do edifico, e a 

fotografia mostra a perspectiva do usuário através dos brises.  

 
Fig.58 – Irmãos Roberto. Planta baixa do edifício do ABI. Rio de Janeiro, 1936.  Fonte: Brazil Builds, p.87. Planta 
republicada em The New Pencil Points, 24 (Jan.1943), Architectural Record (Jan.1943), The Architectural Review (Mar.1944), 
e L’Architecture d’Aujourd’hui (Set.1947). 

Em nova referência ao edifício, Goodwin revela o papel dos brises enquanto solução 

plástica. As fotografias exibidas voltam a mostrar a dramaticidade que estes elementos são 

capazes de conferir. À maciça caixa prismática do edifício é acrescido certo grau de leveza 

atribuída pela profundidade conseguida nas condições do momento do clique fotográfico. O 

facto faz do edifício uma caixa flutuante, simplesmente apoiada por alguns dos visíveis 

pilares, e faz dos brises, lâminas simetricamente alinhadas. A imagem seguinte revela um 

equilibro maior entre elementos de composição da fachada, reproduzindo de forma subtil os 

elementos apresentados na fachada anterior. Mas de facto, é o posicionamento do fotógrafo 

que neste momento opta por harmonizar o edifício com o entorno, mantendo o enfoque no 

seu objecto, e revelando semelhanças compositivas com o edifício eclético, que se baseia na 

utilização do coroamento.  
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Fig.59– Irmãos Roberto. Edifício do ABI. Rio de Janeiro, 1936.  Fonte: Brazil Builds, p.113. Fotografia republicada 
em Architectural Record (Jan.1943), The Architectural Review (Mar.1944), e L’Architecture d’Aujourd’hui (Set.1947).Fig.60 – 
Irmãos Roberto. Edifício do ABI. Rio de Janeiro, 1936.  Fonte: Brazil Builds, p.115.  Fotografia republicada em The 
Architectural Review (Março 1944), e L’Architecture d’Aujourd’hui (Set.1947). Fig.61 – Irmãos Roberto. Perspectiva do 
usuário. ABI. Rio de Janeiro, 1936. Fonte: Brazil Builds, p.87. Fotografia republicada em The Architectural Review 
(Mar.1944). 

 

Dentre os arquitectos da primeira geração, destacaram-se os irmãos Roberto, no 

desenvolvimento de sistemas de protecção solar e sua inserção sobre as superfícies das 

fachadas, propondo-lhes feições diversas. A primeira experiência nesse sentido foi no edifício 

da Associação Brasileira de Imprensa - ABI (1936), para o qual o brise-soleil constituiu questão 

principal do projecto.  Dentro do processo de maturação e desenvolvimento destes sistemas, 

a robustez do brises verticais da primeira experiência foi substituída por soluções mais leves e 

capazes de conferir uma dinâmica às fachadas, tornando-as um evento plástico-funcional, 

como os sistemeas aplicados às fachadas dos edifícios Seguradoras e Marquês do Herval.   

Outro dos elementos fixos com a mesma função foram o cobogó, a venezia, a treliça e o 

peitoril ventilado, que entretanto nem sempre ganharam tamanho enfoque como os brises-

soleil. Em Brazil Builds, apesar do cobogó constar dos primeiros edifícios construídos e 

publicados, o elemento não recebe grande destaque, confirmando, em parte, a perspectiva do 

Kossoy sobre os interesses de quem registra a imagem. Goodwin e Kidder-Smith revelavam 

maior interesse na tecnologia desenvolvida pelos brasileiros, relegando a leitura do cobogó a 

uma solução plástica final, evidentes nas fotografias da Caixa d’água de Olinda  (ver fig. 47)  

e do Obituário de Recife.  
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O melhor exemplo de utilização destes elementos é o Parque Guinle (1948-1954), 

projecto de Lucio Costa. O projecto, que antecipou as superquadras de Brasília, é composto 

por edifícios de volumes prismáticos que misturam elementos contemporâneos e 

tradicionais. A transparência dos vidros aparece em contraposição à profundidade conferida 

pelos elementos vazados compostos por treliças, muxarabis, cobogós e persianas das 

fachadas voltadas para o parque, e pelos materiais da tectónica local. Esta mistura de 

elementos de protecção, dispostos alternadamente, confere uma composição harmoniosa e 

de grande leveza, enfatizada pela riqueza cromática do conjunto, que mesmo intangível nas 

imagens monocromáticas, é ainda assim perceptível.  

       
Fig.62 – Lucio Costa. Fachada de um dos blocos do Parque Guinle. Rio de Janeiro, 1948-1952.  Fonte: The 
Architectural Review (1950). Fig.63 – Lucio Costa. Detalhe da fachada do Parque Guinle. Rio de Janeiro,1948-1952.  
Fonte: MINDLIN, p.33. Fig.64 –Lucio Costa. Detalhe da fachada do Parque Guinle. Rio de Janeiro, 1948-1952.  
Fonte: Architectural Record (Abr.1956). 

A utilização dos elementos de protecção possibilitou uma nova relação interior/exterior, 

através do que se traduziria em fachadas profundas e espaços de transição e mediação. A 

solução por esse novo tipo de fachadas surge como meio alternativo para a fachada livre de 

vidro da obra corbusiana dos anos 20, incapazes de conferir a devida privacidade e de 

responder satisfatoriamente ao clima tropical. O valor agregado por este elemento em termos 

de conforto lumínico e plástico, está presente nas imagens publicadas da casa de João Paulo 

de Miranda Neto, projecto de Lygia Fernandes, do edifício Antonio Ceppas de Jorge 

Machado Moreira, e do Parque Guinle, que revelam as particularidades da transição 

interior/exterior. 
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Fig.65 – Lygia Fernandes. Casa de João Paulo de Miranda Neto. Maceió-Alagoas, 1953. Fonte: MINDLIN, p.85. 
Fig.66 – Jorge Machado Moreira. Perspectiva do usuário.  Edifício Antonio Ceppas. Rio de Janeiro, 1952.  Fonte: 
MINDLIN, 1956, p.123. Fig.67 – Lucio Costa. Detalhe da fachada do Parque Guinle. Rio de Janeiro, 1948-1952. 
Fonte: The Architectural Review (1950). 

A utilização do cobogó enquanto solução plástica voltou a surgir no artigo dedicado ao 

Conjunto Pedregulho de Affonso Reidy, na edição de Outubro de 1950 da revista inglesa 

Architectural Review. As imagens apresentam esta função desde a elevação do bloco C do 

conjunto, às perspectivas que revelam a dinâmica que este elemento confere aos edifícios, 

num jogo de alternâncias de posicionamento, de cheio e vazios, de profundidades e 

materiais.  

           
Fig.68 – Affonso Eduardo Reidy. Bloco B. Conjunto Pedregulho. Rio de Janeiro, 1946-1952.  Fonte: The 
Architectural Review (Out. 1950). Fig.69 – Affonso Eduardo Reidy. Detalhe da fachada do Bloco B. Conjunto 

Pedregulho. Rio de Janeiro, 1946-1952.  Fonte: The Architectural Review (Out. 1950), MINDLIN, 1956, p.146. 

Em alguns projectos o cobogó ganhou dimensões maiores, demonstrando a sua 

potencialidade enquanto elemento fixo de grande expressão plástica. Tanto quanto já 

ocorrera no projecto do Pavilhão Brasileiro de Nova Iorque (ver fig. 50), os cobogós do 
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Palácio das Nações e dos Estados no Parque do Ibirapuera, são definidas por finas placas 

intercaladas pelos grandes espaçamentos que ampliam a relação interior/exterior. Neste 

projecto os elementos são alternados evitando a monotonia que seria gerada na sua utilização 

ao longo do extenso edifício, além do peso que esta solução reduz com a predominância de 

vazios e criando, com isso, maior profundidade com a projecção da luz. A plástica resultante 

é de um volume prismático cuja disposição de cobogós se assemelham a arte moderna, 

diluem-se para a ênfase da caixa envolvente. 

 
Fig.70 – Oscar Niemeyer, Zenon Letufo, Hélio Uchôa e Eduardo Kneese de Melo. Detalhe da fachada. Palácio das 

Nações e dos Estados no Parque do Ibirapuera. São Paulo, 1951.  Fonte: MINDLIN, 1956, capa e p.207. 

É notável em todas as publicações estrangeiras o reconhecimento dos dispositivos 

climáticos como solução eficaz para os trópicos e como solução plástica favorável, ainda que 

estes algumas vezes não funcionassem adequadamente, mesmo diante de elementos fixos e 

supostamente aquém da leveza conferida pelos elementos móveis. Este reconhecimento fez 

destes elementos capa de números especiais de duas das mais importantes revistas da época. 

A edição de Setembro de 1947 da L’Architecture d’Aujourd’hui traz em sua capa, a imagem dos 

brise-soleil móveis do edifício do MES como marca d’água. O número da mesma revista de 

Agosto de 1952, traz nova referência aos brises, mostrando o funcionamento do mesmo 

enquanto quebra-sol. Já a edição norte-america da Architectural Forum apresenta três edifícios 

providos de guarda-sóis, revelando cada um, o detalhe em escala maior dos dispositivos 

presentes em suas fachadas, demonstrando a sua função de protecção do forte sol do sul do 

equador, representado na capa como um grande sol emitindo seus raios. 
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Fig.71 - Capas de números especiais dedicados à arquitetura moderna brasileira (L’Architecture d’Aujourd’hui 13/14 set 
1947, L’Architecture d’Aujourd’hui 42/43 ago 1952 e The Architectural Forum nov 1947). Fonte: TINEM, 2006. 

Os sistemas de protecção solar explorados na primeira fase da arquitectura brasileira 

promoveram, além da resposta viável aos problemas climáticos, uma renovação no campo 

plástico. A utilização destes elementos na arquitectura dos trópicos possibilitou assim uma 

solução pioneira de substituição dos rasgos envidraçados da arquitectura moderna dos anos 

1920, pelas fachadas profundas das quais os elementos de protecção seriam uma pele 

permeável. 

2.3. Diálogo com as artes 

A integração das artes à arquitectura brasileira surgiu em decorrência da ambiência 

cultural que se tornou efervescente desde o começo da década de 20, a partir da Semana de 22, 

e trouxe debates mais consistentes nos anos de 1930 e 194010, e um íntimo relacionamento 

entre artistas e arquitectos. Aliada a isto, o resgate da tradição colonial de revestimento de 

fachadas com azulejaria, facto que ressalta as particularidades deste moderno ao mesmo 

tempo que o aproxima de uma cultura portuguesa.  

As primeiras experiências de integração das artes no moderno brasileiro começaram na 

década de 30, com a utilização dos azulejos no interior das residências. A expressão máxima 

dessa integração aconteceu no projecto do MES, onde todas as artes plásticas comungam de 

um mesmo espaço. Neste projecto, a tradição de utilização dos azulejos foi aliada à pintura e 

escultura, revelando mais uma influência de Le Corbusier, que buscava a integração das artes 

à arquitectura.  
���������������������������������������� �������������������
10 WANDERLEY, Ingrid Moura. Azulejo na arquitetura brasileira. Os painéis de Athos Bulcão, p.45-46. 
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Segundo Bruand (1981), o clima foi o maior condicionante do desenvolvimento da 

arquitectura brasileira. Foi atentando a ele que se desenvolveram sistemas de protecção solar, 

formas distintas e se apropriou dos azulejos e mármore no revestimento de fachadas. Esta 

solução mostrou-se igualmente mais económica, apesar do custo inicial de aplicação, pelo seu 

carácter durador e pela eficiência na protecção dos ventos e chuva dos climas tropicais.11   

No discurso arquitectónico do pós-guerra, a integração das artes foi um tema recorrente. 

No VI Congresso Internacional de Arquitectura Moderna (Inglaterra, 1947), temas como 

Nossas cidades vão sobreviver? e A Nova Monumentalidade, questionaram o excessivo funcionalismo 

do modernismo entre guerras.12  No manifesto Nine Points on Monumentality, Josep Lluis Sert, 

Fernand Léger e Sigfried Giedion, reclamam um trabalho conjunto entre arquitectos, 

urbanistas, pintores, escultores e paisagistas, visando uma monumentalidade que expressasse 

valores cívicos. Segundo eles, a ortodoxia do funcionalismo levava a perda de valores 

emocionais e sentimentais na arquitectura e nas cidades. A reunião das artes seria, assim, uma 

via alternativa no resgate deste senso.13  

Exemplos maiores desta reunião são as Cidades Universitárias do México e de Caracas. 

Em ambas, o trabalho conjunto entre arquitectos, pintores, escultores está expresso em seus 

projectos. No caso específico do México, o edifício da Biblioteca Central recebeu um 

trabalho muralista em pedras coloridas de diferentes regiões do país em todas as fachadas, 

representando cada uma, uma época da sua história. No edifício da Reitoria, o trabalho mural 

ganha tridimensionalidade em alguns momentos, e a pintura se incorpora à esculturas. 

 

���������������������������������������� �������������������
11 Idem., p.55. 
12 HOLANDA, Ana. Arte e ética na obra de Vital Pessoa de Melo (1960-1980), p.43. 
13 SERT, J. L., LEGER, F. and GIEDION, S. Nine Points on Monumentality, p. 62-63.
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Fig.72 – Biblioteca Central da Universidade Autónoma do México (UNAM). Foto: Autora. Figs.73 e 74 – Edifício da 
Reitoria da UNAM. Fotos: Autora 

A discussão relativa ao tema em Nine Points on Monumentality, em 1943 coincidiu com a 

publicação de Brazil Builds, o primeiro meio divulgador do tema no Brasil. Visto que o MES 

foi o exemplo maioral da síntese das artes, o registo fotográfico do livro não se poderia furtar 

às manifestações artísticas nele presentes. Entretanto, A coincidência temporal de publicação 

de ambos documentos pode ter seus reflexos na pouca atenção atribuída por Goodwin às 

artes integradas. Em grande parte das fotografias registadas do moderno brasileiro, esta 

síntese aparece como resultado plástico final de uma grande obra, evidenciado seu carácter 

integrador. Em Brazil Builds, consta apenas uma fotografia detalhada de um dos painéis do 

edifício do MES, além da estátua presente no edifício do Casino da Pampulha (1942) de 

Oscar Niemeyer.  

       
Fig.75 – Cândido Portinari. Painel MES. Rio de Janeiro, 1936-42. Fonte: Brazil Builds, p.110. Fig.76 – Zamoiski. 
Escultura em bronze. Casino. Pampulha, Belo Horizonte, 1942. Fonte: Brazil Builds, p.182. 
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Até antes do fim da segunda guerra, os registos fotográficos referentes ao Brasil 

demonstram certa imaturidade na compreensão da dimensão que este tema adquiriu no 

desenvolvimento do moderno brasileiro. Isto pode ser explicado, em parte, pela redução das 

publicações internacionais nos anos próximos ao final da guerra. O cenário muda no primeiro 

número dedicado ao Brasil, em Setembro de 1947, da francesa L‘Architecture d’Aujord’hui. No 

artigo referente ao MES, a revista exibe um ponto de vista mais amplo em relação ao tema. 

Ela volta a reproduzir imagens detalhadas de painéis e esculturas do edifício, assim como o 

fez Goodwin, mas vai além, mostrando a relação dos mesmos a arquitectura, ou seja, a 

escultura de Lipchitz é mostrada na grande parede curva do auditório, os painéis de azulejos 

no térreo, evidenciando as partes não estruturais, se contrapõem aos pilares revestidos de 

mármore, o salão de espera do ministro é mostrado de forma ampla, contemplando o tapete 

de Burle-Marx e o painel de Portinari.  

     
Fig.77 – Jacques Lipchitz. Escultura Prometeu. MES. Rio de Janeiro, 1936-42. Fonte: Brazil Builds, p.110. Fig.78 – 
Cândido Portinari. Painel do pavimento térreo. MES.Rio de Janeiro,1936-42.Fonte: MINDLIN,1956,p. 221. Fig.79 – 
Cândido Portinari e Burle Marx. Salão de espera do ministro. MES. Rio de Janeiro, 1936-42. Fonte: L’Architecture 
d’Aujourd’hui (Set. 1947) 

Este número começou a dar um novo passo no entendimento das artes como elemento 

activo na construção desta nova estética. Entretanto, como a maioria dos registos referentes 

ao tema, as artes continuaram a ser publicadas como um evento paralelo. Em Outubro de 

1954, a Architectural Review publicou um artigo dedicado aos painéis e jardins de Roberto 

Burle-Marx, e novamente foram divulgadas imagens da arte isolada, e da relação arte e 

paisagem, como já ocorrera no número da Forum de 1947. 

Apesar de estas imagens não mostrarem relações directas com o edifício, é evidente a 

expressividade presente nas abstractas formas orgânicas e por vezes geométricas das 
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propostas de Burle-Marx. A ausência de cor é suprimida pela leitura em camadas que confere 

tridimensionalidade aos painéis, particularmente aos trabalhados em formas geométricas. 

 
Fig.80 – Desenho de Roberto Burle-Marx para um jardim. Fonte: The Architectural Forum (Nov. 1947) 

 
Fig.81 – Painel de Burle-Marx para um jardim privado. Fonte: The Architectural Review (Out. 1954) 

 
Fig.82 – Burle-Marx. Painel. Piscina projectada por Sergio Bernardes. Fonte: The Architectural Review (Out. 1954) 

Em 1956, a Architectural Record e Mindlin publicaram as mesmas imagens reveladoras desta 

integração através da escultura e dos azulejos. A imagem da Casa de Canoas de Oscar 

Niemeyer revela uma grande harmonia e coerência das unidades presentes na fotografia. A 
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leitura imediata da imagem leva-nos à rápida percepção da laje branca e sinuosa que, junto 

com o piso, funciona como moldura para a escultura enquanto unidade de destaque que, por 

sua vez, confere inusitada classicidade às formas da laje. Sob esta última estão dispostas as 

outras unidades compostas pela rocha, os pilares e o muro perfurado ao fundo. Esta 

composição fotográfica revela claramente o diálogo constante e indissociável de arte e 

arquitectura, que aqui é acentuada na imagem monocromática que incorpora o domínio da 

luz enquanto elemento fundamental da arquitectura brasileira.  

 
Fig.83 - Oscar Niemeyer. Casa do arquitecto (Casa de Canoas). Rio de Janeiro, 1953. Fonte: MINDLIN, 1956, p. 
89. Fotografia republicada em Architectural Record (Abr. 1956) 

A Igreja de São Francisco de Assis (Igreja da Pampulha) de Oscar Niemeyer, marcou um 

novo momento da arquitectura brasileira, ao utilizar do seu carácter tridimensional para 

demonstrar sua potencialidade como escultura. Neste projecto, o painel de Cândido Portinari 

aplicado na fachada frontal, adapta-se perfeitamente às formas hiperbólicas da igreja e 

enfatiza o carácter estrutural das linhas de contorno do edifício e o carácter de vedação da 

parede. O papel de cada um destes elementos é enfatizado no leve recuo do plano da fachada 

que cria uma área de sombra tal, que solta a estrutura e reduz a leitura do edifício às formas 

definidoras da cobertura.  
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Fig.84 - Oscar Niemeyer. Igreja de São Francisco de Assis. Belo Horizonte, 1943. Fonte: MINDLIN, 1956, p. 
182. Fotografia republicada em Architectural Record (Abr. 1956). 

Todas as manifestações artíticas presentes no edifício também foram reveladas nas  

publicações de Papadaki sobre Niemeyer em The Work of Oscar Niemeyer (1960).  Os painéis de 

Paulo Werneck aplicados na face externa das abóbadas enfatizam as formas curvas do 

edifício, e os desenhos no nível do transeunte, cujas formas ascendentes acompanham a 

inclinação da nave, participam do percurso deste em direcção ao acesso principal. O interior 

recebeu painéis de Portinari de carácter narrativo no altar, e murais cerâmicos no batistério. 

O interior do batistério recebeu um trabalho em alto-relevo assinado por Ceschiatti.  

 
Fig.85 – Oscar Niemeyer. Igreja São Francisco de Assis. Belo Horizonte, 1943 – Esquema.01 – Ceschiatti;02, 03, 
05, 06, 07 e 08– Portinari;04 – Werneck. Fonte: PAPADAKI, 1960, p.94. Imagem editada.  
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A imagem do Ginásio do Conjunto Pedregulho divulgada em Bonduki (2000), e muito 

semelhante à divulgada por Mindlin, mais de quatro décadas antes, revela o papel dual da 

forma e da arte. Por um lado, a arte enfatiza a continuidade da forma orgânica da cobertura 

do edifício através da imagem duplamente fragmentária do painel, que se constitui da 

combinação de unidades do azulejo que compõem unidades maiores dos desenhos que são 

realçados pela utilização de diferentes cores. E por outro, a forma emoldura o trabalho 

artístico de Portinari, dando coesão ao painel. O recurso de sombreamento presente na Igreja 

da Pampulha, está presente neste edifício cuja coberta, interrompida na lateral, no nível das 

janelas em fita, permite a visualização da obra de arte de diversos ângulos.  

 
Fig.86 - Cândido Portinari. Painel da fachada do ginásio do Conjunto Residencial Pedregulho. Rio de Janeiro, 
1946. Fonte: BONDUKI, 2000, p.97. 

A integração das artes à arquitectura não se esgotou na escultura e pintura, mas estendeu-

se ao paisagismo, no qual se destacou Roberto Burle Marx, para o qual os projectos 

paisagísticos tinham um forte carácter pictórico. A utilização do azulejo como elemento 

pictórico, foi rapidamente apreendida no cenário carioca e reforçava o carácter reducionista 

da obra para uma apreensão imediata. A parede revestida ‘desaparecia’, enfatizando seu papel 

de vedação e não de estrutura, o que reforçou a leitura dos pilares e pilotis como elemento 

estrutural. Em muitos casos, o painel ou mural surgia como indicativo da função do edifício, 

uma vez que na Escola Carioca, um mesmo vocabulário era utilizado em edifícios das mais 

diversas funções. 
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2.5. Plasticidade 

O que aqui se entende por plasticidade, não é apenas o resultado volumétrico gerado pela 

forma ou pela combinação de formas distintas. A análise de plasticidade que aqui se propõe 

aproxima-se dos conceitos de forma de Aristóteles, que a considera como “limites exteriores 

da matéria de que é constituído um corpo, e que conferem a este um feitio, uma 

configuração, um aspecto particular”, e do Dicionário Aurélio que afirma que “a forma pode 

ser definida como a figura ou a imagem visível do conteúdo”. Gomes Filho (2004) vai além 

no entendimento da forma dizendo: 

…a forma possui propriedades que a consubstanciam, de per si ou por 
inteira. Ou seja, a forma pode se constituir num único ponto (singular), ou 
numa linha (sucessão de pontos), ou num plano (sucessão de linhas) ou, 
ainda, num volume (uma forma completa, contemplando todas as 
propriedades citadas). (GOMES FILHO, 2004, p.39) 

A plasticidade que ora nos interessa é o resultado formal da combinação dos elementos 

que contribuíram na construção da estética da chamada Escola Carioca, a saber: os 

dispositivos de atendimento ao clima, o diálogo entre arte e arquitectura e o efeito da 

primeira sobre a segunda, e a volumetria.  

Na emergência de uma arquitectura legitimamente brasileira, o pensamento Wölffliniano14 

que legitimou a reivindicação de um estilo nacional e a escolha do Barroco, foi fundamental 

no processo de associação da arquitectura internacional e da orgânica arquitectura barroca, 

em particular o barroco mineiro.15 Em Razões da nova arquitetura (1934), Lucio Costa 

reivindicou o desenvolvimento da construção civil de modo a possibilitar a liberação das 

fachadas para que estas alcançassem novas expressões plásticas. O próprio Lucio Costa 

alcançou novas expressões em seus projectos dos quais tirou partido do jogo de volumes. 

Entretanto, foi no traço de Oscar Niemeyer, que a arquitectura moderna brasileira ganhou 

formas inéditas de expressão e se afirmou o vínculo com o barroco. 

���������������������������������������� �������������������
14 Heinrich Wölfflin (1864-1945) foi escritor, filósofo, crítico e historiador de arte suíço. 
15 MARQUES, Sônia. A alma nacional: Barroca e ecleticamente moderna. Das eternas reinvenções de Brasilidades, p.38.
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Os primeiros passos para a definição de uma estética particularmente brasileira 

começaram a ser dados no projecto do MES, mas foi no projecto do Pavilhão Brasileiro que 

se começaria a firmar uma plástica que se tornaria comum aos profissionais da época. A 

proposta de Costa e Niemeyer antecipava assim elementos formais como as regras 

corbusianas para a arquitectura moderna, a relação interior/exterior gerada pelas grandes 

varadas e paredes vazadas que mantinham a relação visual, a simplicidade e dinâmica da 

forma. 

Depois do projecto do Pavilhão Brasileiro, a cara da nova arquitectura brasileira ficou 

cunhada pelos projectos exibidos em Brazil Builds, que fez dos dispositivos climáticos o 

‘carro-chefe’ desta nova proposição. Mas note-se, entretanto, que no período que encerra as 

publicações de Goodwin ainda não estavam concluídos todos os edifícios que compõem o 

Conjunto da Pampulha, fazendo com que do livro não conste a Igreja de São Francisco de 

Assis, que se tornaria o marco zero da plástica subsequente.  

Em Brazil Builds o MES foi celebrado como o primeiro edifício governamental que não 

abria mão das premissas da arquitectura moderna. Seguindo os cinco pontos para a nova 

arquitectura, o desafio que o projecto propunha era incorporar elementos da tradição 

arquitectónica brasileira e dar uma nova imagem ao novo governo. Para servir tal intento, o 

resgate de elementos da tradição construtiva de edifícios governamentais foi necessário. 

Assim sendo, a plástica resultante se logra na pureza do volume prismático do corpo 

principal, apoiado sobre pilares de escala e dimensões que atribuem ao lobby, aqui entendido 

como um conjunto que compreende a área externa do lobby propriamente dito, um carácter 

clássico.  

No edifício foi reproduzido o sentido de equilíbrio comum aos edifícios desta função, 

mas também está presente certo grau de assimetria comum ao vocabulário brasileiro. Por um 

lado, a assimetria é quebrada pelos volumes de referência náutica que compõe o coroamento. 

Estes, ainda que equidistantes, possuem formas diferentes, mas com a mesma altura. Por 

outro lado, a sequencialidade das colunatas do pavimento térreo é parcialmente interrompida, 

numa das extremidades pelo volume que abriga um dos acessos, e é recuado em relação ao 
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corpo principal. Na outra extremidade, um volume marcadamente horizontal projecta-se 

além dos limites do bloco vertical e se estende perpendicularmente a este.  

Apesar destes elementos de composição de assimetria serem estruturalmente fortes e 

maciços, a solução de revestimento em painéis devolve a leveza ao conjunto, que claramente 

se atribui às colunatas, e mantém o seu foco no grande muxarabi formado na fachada vazada. 

         
Fig.87 – Costa e equipe. MES. Rio de Janeiro, 1936-42. Fonte: MINDLIN, 1956, p.219. Fig.88 – Costa e 
equipe. MES. Rio de Janeiro, 1936-42. Fonte: The Architectural Forum (Jan. e Fev.1943) 

Após o Ministério, o Conjunto da Pampulha foi a encomenda estatal que se seguiu sem, 

no entanto, requerer o mesmo carácter monumental da proposta carioca. Dentre os edifícios 

que compõem o conjunto, destaca-se a Igreja de Francisco de Assis. Sem perder a hierarquia 

conceitual do projecto da arquitectura religiosa, ela exibe uma composição parabólica unida 

ao campanário de secção trapezoidal, por uma marquise com ligeira inclinação no sentido da 

nave. As imagens publicadas em Mindlin revelam o carácter plástico e inovador do projecto 

de Niemeyer. A fachada subverte a simetria comum aos edifícios religiosos. E, pelo contrário, 

demonstra a sua harmonia no equilíbrio dos pesos da sua composição. Na leitura da sua 

imagem, o foco se dirige para a massa definida pela parábola que compõe a nave, cuja 

estrutura é enfatizada pelo efeito de sombra que a destaca. O peso que se opõe é do 

campanário, que aliado à marquise faz um enquadramento da parábola ao fundo. A imagem 

seguinte, publicada no número especial sobre o Brasil em L’Architecture d’Aujourd’hui dá ênfase 

à plasticidade alcançada com a utilização do concreto armado como material estrutural. A 
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dinâmica desta fachada é conseguida pelo ritmo visual gerado pela constância interrompida 

das ondas que a compõem. 

    
Fig.89 – O. Niemeyer. Igreja de São Francisco de Assis. Belo Horizonte, 1942. Fonte: MINDLIN, 1956, 
p.183.Fig.90 – O. Niemeyer. Igreja de São Francisco de Assis. Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui (nr.42/43, 1952) 

A Igreja da Pampulha desencadeou uma série de críticas à sua plástica, entretanto, entre 

os arquitectos da Escola Carioca, as suas formas tornaram-se um elemento potencial a ser 

incluído na nova estética. A mais ferrenha destas críticas ao modernismo brasileiro foi do 

arquitecto suiço Max Bill, para quem o barroquismo e decoração excessivos iam contra o 

funcionalismo e purismo do modernismo na sua fase inicial.16 No entanto, no Brasil, o 

entusiamo por este vocabulário foi comprovado por vários projectos subsequentes que 

adoptaram estas formas, seja repetindo composições semelhantes à Igreja, seja em 

interpretações simplificadas, como o próprio Oscar Niemeyer viria a fazer posteriormente. 

 
Fig.91 – Oscar Niemeyer. Clube Diamantina. Diamantina - MG, 1950. Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui (nr.42/43, 
1952). Imagem republicada em PAPADAKI, 1955, p.114. 

���������������������������������������� �������������������
16 AQUINO, Flávio de. "Max Bill critica a nossa moderna arquitetura". Manchete nº 60, Rio de Janeiro, 13 jun. 1953, 
p. 38-39 
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Fig.92 – Jorge Machado Moreira.Instituto de Puericultura. Rio de Janeiro,1953. Fonte: MINDLIN, 1956, p. 170. 

 

       
Fig.93 – Irmãos Roberto. Fábrica Sotreq. Rio de Janeiro. Fonte: Architectural Forum (1950). Fotografia republicada 
em L’Architecture d’Aujourd’hui (nr.42/43, 1952), MINDLIN (1956). Fig.94 – Irmãos Roberto. Fábrica Sotreq. Rio 
de Janeiro. Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui (nr.42/43, 1952) 

O projecto da Pampulha também trouxe soluções racionais que se perpetuaram. O telhado 

em borboleta, pretensamente fruto de um resgate da tradição colonial de telhados inclinados, já 

tinha feito parte do repertório de Le Corbusier para a Casa Errazuriz (1930) no Chile, mas foi 

como elemento característico da arquitectura brasileira que ele ficou conhecido. Primeiramente 

publicado em Brazil Builds, o Iate Clube parece ser reduzido às linhas que o definem. O peso do 

edifício está na sua base que é revestida em painéis de azulejos, relegando ao topo toda a leveza 

atribuida pela falta de simetria do telhado e pelas janelas envidraçadas. 
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Fig.95  – Oscar Niemeyer. Iate Clube. Belo Horizonte, 1942. Fonte: Brazil Builds, p. 191. Fotografia republicada em 
The Architectural Review (Maio 1944). Fig.96 – Oscar Niemeyer. Iate Clube. Belo Horizonte, 1942. Fonte: Brazil Builds, 
p. 193. Fotografia republicada em The New Pencil Points (Jan. 1943), The Architectural Review (Maio 1944) 

 
O princípio que permeou a utilização dos telhados borboleta passa pela harmonia 

conquistada pelo equilíbrio de pesos, e pela assimetria relativa ao centro geométrico do encontro 

das águas. Este partido está presente no projecto de Affonso Reidy para a casa Carmem Portinho 

e na casa de Juscelino Kubitschek, de Oscar Niemeyer.  

            
Fig.97  – Affonso Reidy. Casa Carmem Portinho. Rio de Janeiro, 1950. Fonte: The Architectural Review (Maio 1944). 
Fig.98 – O. Niemeyer. Residência Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 1943. Fonte: Architectural Forum (1950) 

Ao ineditismo das formas da Pampulha, seguiram-se projectos que combinavam os 

vocabulários anunciados na Igreja e no Clube. As parábolas simples ou compostas e os 

planos inclinados passaram a ser utilizados em composições que incluíam formas tradicionais. 

Exemplos disto são os projectos da Sede da Rede Ferroviária (1944) de Affonso Reidy e 

Machado Moreira, e o Hospital Sulamérica (1952) de Niemeyer, ambos publicados 

repetidamente nos periódicos. Na proposta de Reidy e Moreira, a composição parabólica 
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unida a um plano inclinado aparece como coroamento do edifício, e a maquete em 

perspectiva dá ênfase a inclinação do plano. No projecto de Niemeyer, pelo contrário, a 

parábola simples, igualmente unida a um volume ortogonal, está disposta no nível do 

pavimento térreo, defronte do bloco prismático. Aqui também está presente uma 

particularidade desta estética, assente nos pilares escultóricos, que aqui assumem a forma de 

”V”. 

     
Fig.99 – Affonso E. Reidy e Jorge Machado Moreira. Sede da Rede Ferroviária. Rio Grande do Sul, 1944. Fonte: 
Progressive Architecture (Abr. 1944). Fotografia republicada em L’Architecture d’Aujourd’hui (Set. 1947), The Architectural 
Forum (Nov. 1947). Fig.100 – Oscar Niemeyer. Hospital Sulamérica. Rio de Janeiro, 1952. Fonte: L’Architecture 
d’Aujourd’hui (nr.42/43, 1952) 

 

O trabalho com formas ortogonais, esteticamente mais próximas da ortodoxia do 

movimento moderno, teve sempre pequenas variações que resultavam numa plástica muito 

própria do novo rumo encontrado pelos brasileiros. Estas formas foram maioritariamente 

revestidas de dispositivos climáticos capazes de suprir a dinâmica que muitas vezes faltava a 

forma por si só. Outro dos artifícios eram as empenas, que geravam nova leitura da forma.   

Nos projectos abaixo, Oscar Niemeyer trabalha as empenas da fachada frontal de forma 

diferente. Na proposta da Estação de Televisão, as empenas também desempenham o papel 

de grandes brises fixos que em alguns momentos funcionam esteticamente como mãos 

francesas. O aparente equilíbrio da fachada com marcações regulares é sempre subvertido 

pela assimetria criada nos revestimentos da fachada ou na descontinuidade das empenas. A 

casa da colina, pelo contrário, traduz a sua simplicidade nas linhas definidoras da forma, e a 

assimetria surge apenas na singela marcação da fachada e no seu jogo de transparência e 

opacidade.  
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Fig.101 - Oscar Niemeyer. Estação de Televisão. Rio de Janeiro. Fonte: Progressive Architecture (1953). Imagem 
republicada em PAPADAKI, 1955, p.188. 

 

      
Figs.102 e 103 – Oscar Niemeyer. Casa na colina. Rio de Janeiro. Fonte: The Architectural Forum (Nov.1947) 

Plasticamente, os grandes protagonistas do moderno brasileiro poderiam ser divididos 

entre os seguidores da arquitectura orgânica sacramentada nas formas de Oscar Niemeyer, e a 

via mais comedida cuja estética se sustentou principalmente nos dispositivos climáticos e 

consequente continuidade mais fiel às teorias de resgate da tradição, conforme Lucio Costa. 

Exemplo disto é a Colónia de Férias dos Irmãos Roberto, cuja volumetria ortogonal ganha 

ritmo na variação das aberturas da fachada e na diversidade de elementos de protecção 

climática, na profunda sombra gerada pelo andar vazado do coroamento, e na grande 

marquise de acesso deslocada do centro geométrico.  
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Fig.104 – Irmãos Roberto. Colónia de Férias. Rio de Janeiro. Fonte: Progressive Architecture (1947) 

As formas sinuosas compuseram parte essencial da trajectória brasileira. A primeira 

experiência de edifício sinuoso em altura foi de Affonso Eduardo Reidy no Conjunto 

Pedregulho (1946), no Rio de Janeiro. Esta solução de edifício curvo foi explorada por 

arquitectos como Alvar Aalto e Le Corbusier, cuja proposta foi exposta num croqui para a 

cidade do Rio de Janeiro em 1929. Reidy, que sempre vinculou suas obras com as propostas 

compositivas de Le Corbusier17, tinha no Conjunto Pedregulho uma proposta mais 

ambiciosa. O projecto, de carácter social, contemplava um plano urbanístico e soluções 

plásticas que sintetizam as características da Escola Carioca. Este projecto, apesar de 

incompleto, apresenta a componente monumentalidade, baseada tanto na dominância visual, 

quanto na forma como o arquitecto resolveu o programa, transformando programas 

utilitários em verdadeiros acontecimentos arquitectónicos.  

Projecto semelhante, entretanto menos ambicioso, foi desenvolvido para o bairro da 

Gávea. Ambos blocos sinuosos revelam grande preocupação com o clima, tendo o segundo 

incorporado mais elementos da estética carioca, como pilares em “V” e parábolas na 

composição da fachada. No caso do Pedregulho, esta composição é comedida, tento Reidy 

trabalhado mais com os panos de cobogó. Os outros componentes estéticos da Escola estão 

presentes nos restantes blocos que compõem o grande conjunto. 
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17 SILVA, Rafael Spindler da. “O Conjunto Pedregulho e algumas relações compositivas”.  
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Fig.105 - Affonso Reidy. Conjunto Pedregulho. Rio de Janeiro, 1946. Fonte: The Architectural Forum (Nov.1947) 

 

 
Fig.106 - Affonso Eduardo. Reidy. Conjunto Pedregulho. Rio de Janeiro, 1946. Fonte: MINDLIN, 1956, p. 149. 

 
Fig.107 - Affonso E. Reidy. Conjunto da Gávea. Rio de Janeiro, 1948. Fonte: Architectural Record (Abr.1956) 

A estética da chamada Escola Carioca esteve assente em elementos como os dispositivos 

climáticos, como consequência da tradição, o diálogo com as artes, e o volume por sí só. A 

comunhão destes elementos revela a particularidade desta arquitectura em relação aos 
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postulados do movimento moderno e as preocupações com a identidade local. Como 

característica marcante, este vocabulário era capaz de reduzir um todo complexo, assente nos 

diversos elementos que a compunham, em linhas emolduradoras do edifício, de  tal modo 

que a simplificação da forma comunicava os seus valores plásticos no mais breve relance. 

*  *  * 

O moderno brasileiro trouxe novas possibilidades para o vocabulário do movimento 

moderno. A introdução e reinterpretação de elementos da tradição construtiva colonial 

forneceram aos arquitectos da geração dos “modernos”, novas chaves para a actuação no 

país, e em particular o Rio de Janeiro. Nos repertórios formais, a utilização dos dispositivos 

de atendimento ao clima criaram novas soluções, quer pela via da afirmação volumétrica, quer 

na criação de novas leituras para o edifício.  

Foi esta acção conjunta que despertou o interesse de publicações estrangeiras, revelando 

em suas fotografias suas projecções e interesses em relação a esta produção. É importante 

notar nas imagens divulgadas por Mindlin (1956), ao contrário de Goodwin (1943), que já 

havia um consenso de que o valor que a arquitectura moderna brasileira agregava em todo 

mundo, era a sua qualidade enquanto solução alternativa para o movimento moderno. Em 

Arquitectura Moderna no Brasil, Mindlin reúne os elementos que compõem as características 

desta produção, sem fragmentá-los através das fotografias, como feito em Brazil Builds.  Neste 

momento de consciência do conjunto das obras, não cabiam mais explicações exclusivas às 

partes, e sim um olhar ao conjunto construído. A plástica passou então a ser apresentada 

como conjunto consequente de reflexões anteriores e que já tinham sido destrinchadas por 

Brazil Builds.  

A publicação de Goodwin teve, para Portugal, um papel importante no desenhar de uma 

trajectória da arquitectura brasileira que apontava para a continuidade da tradição dentro dos 

moldes modernos. Por outro lado, apesar da publicação não apresentar a Igreja da Pampulha 

que plasticamente mudaria os rumos desta produção, Goodwin revela as potencialidades 

brasileiras, mas sem explicar teoricamente as suas origens e premissas, deixando uma lacuna 

que contribuiu no despertar do interesse pelo Brasil. Sob o seu olhar, ele revela interesse por 

soluções climáticas pioneiras, enuncia uma nova plástica e encerra o livro com a 

materialização desta estética divulgando o Pavilhão Brasileiro, construído em solo americano.  
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Quando se trata, entretanto, da análise de repercussão desta arquitectura, não basta 

apenas um olhar sobre a produção brasileira do período de interesse. Neste caso, é 

importante atentar para as publicações estrangeiras comprobatórias desta recepção e adopção. 

A Architectural Record não foi das revistas que mais publicou sobre o Brasil, entretanto, ela 

possui um importante volume de publicações que demonstram o alcance desta arquitectura. 

A adopção do vocabulário e extensa aplicabilidade destas formas estão presentes nos 

exemplares publicados. E, as formas harmónicas e sinuosas da proposta brasileira, que se 

tornaram comuns desde a Pampulha, foram extensamente exploradas, como demonstram os 

exemplos seguintes, nos EUA e Canadá. 

 
Fig.108 - Kenneth Foster. Igreja Baptista. Bayview, Ont - Canada. Fonte: Architectural Record (Ago.1952) 

 
Fig.109 - John Lyon Reid. Alhambra Union High School. Martinez,CA -EUA. Fonte: Architectural Record 

(Abr.1953) 
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Fig.110 - Curtis e Davis. Dormitórios da Penitenciária da Louisiana. Angola, LA - EUA. Fonte: Architectural 
Record (Abr.1956) 

O grau de pregnância da forma de que a arquitectura moderna era provida, caracterizada 

pela tendência de observação da estrutura resultante da forma simplificada foi em muito 

devido ao seu carácter reducionista. Em muitas das suas publicações, tornou-se frequente a 

inclusão dos croquis, particularmente os de Niemeyer, que eram capazes de apresentar ao 

mundo, esta estética reduzida às linhas essenciais. No Diálogo com o visível, Huygue afirma que 

“o mais pequeno esboço diz-me mais do que um extenso relatório”18, assim como alguns 

romances literários são capazes de sintetizar a alma de um país. 

Foi esta pregnância da forma, de modo geral enfatizada na utilização consciente dos 

elementos característicos desta arquitectura que fez dela, alvo de especulação, fonte de 

inspiração, meio de identificação, e que por fim levou a sua adopção nos mais distantes 

centros de construção. Entretanto, importa lembrar que este grau de identificação é julgado 

na medida da perspectiva de quem regista o evento arquitectónico, da forma como o evento é 

apresentado, e do momento social e cultural de quem a interpreta.  
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18 HUYGUE, René. Diálogo com o visível, 1955, p.16. 





3.0. MODERNO BRASILEIRO EM MOÇAMBIQUE 

A importação do moderno brasileiro para Moçambique andou a par com as divulgações 

internacionais desta produção, reproduzindo o entusiasmo pelos temas que permearam a 

nova arquitectura. Em todas as publicações sobre esta arquitectura o tema central foi a nova 

plasticidade que rompia com as convenções do estilo internacional e dava novo fôlego a 

arquitectura moderna. Temas como os elementos de protecção climática, a integração das 

artes e a própria volumetria, surgiram com força em todas as publicações, e ainda que estes 

temas não tivessem sido profundamente analisados, porque neste período as publicações não 

tinham um compromisso com a historiografia no sentido de se entender as origens e a 

essência desta arquitectura. As imagens impressas transmitiam mais que o discurso escrito. 

Foram estas imagens impressas que cruzaram oceanos para alcançar os mais diversos centros 

de construção, conquistando países sem tradição construtiva moderna, como o eram as 

colónias africanas, e em particular Moçambique.  

O que viria a se tornar determinante na adopção do moderno brasileiro está relacionado 

com o que foi considerado relevante no momento da recepção através das fotografias, e no 

caso português, do contacto directo com alguns dos actores, e depois pelas condições de 

implantação no local. Estas condições de implantação referem-se às questões económicas, 

políticas, culturais e climáticas, que determinaram os elementos importados.  

No desenvolvimento da análise das influências da arquitectura brasileira em Moçambique, 

tomaremos como bases os elementos discutidos no capítulo anterior, a saber: dispositivos de 

atendimento ao clima, diálogo com as artes e a plasticidade. Uma vez que as colónias 

portuguesas eram vistas como uma extensão ultramarina do território português, questões 

relativas à tradição, que no Brasil consistiu pilar essencial do desenvolvimento da nova 

arquitectura, não ganharam expressão porque isto significaria reconhecimento de 

particularidades culturais ignoradas ao longo de séculos. Por outro lado, por se tratar de um 

país em gestação, movido por políticas económicas fortemente voltadas para a consolidação 

do poder e desenvolvimento da infra-estrutura. Além disto é, portanto, necessário considerar 

o facto de grande parte destes profissionais terem iniciado sua actividade projectual no 

momento de chegada ao país, e em alguns casos, ainda na metrópole. A esta regra, a excepção 

pertence a Amâncio d’Alpoim Miranda Guedes, o Pancho Guedes, cuja trajectória iniciou na 
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África do Sul. Assim sendo, as bases de análise serão restritas ao resultado estético resultante 

do amadurecimento teórico do Brasil dos anos 1930.   

Para a melhor compreensão da análise que se segue, recomenda-se a leitura dos apêndices 

que trazem informações relativas aos arquitectos portugueses que aqui interessam, além de 

informações básicas dos edifícios analisados, para a facilitar o entendimento deste universo e 

futuras pesquisas.  

3.1. Dispositivos de atendimento ao clima  

A adopção dos dispositivos climáticos foi uma consequência natural das semelhanças 

climáticas entre o Brasil e Moçambique, cujo clima varia de sub-tropical, na zona costeira e 

norte do país, e tropical seco no interior e a sul.  

A utilização dos elementos vazados seguiu as publicações na medida das possibilidades de 

aplicação que se baseavam nas condições económicas e na capacidade da mão-de-obra local. 

Mais económicos do que os móveis, estes elementos desempenharam, satisfatoriamente os 

anseios estéticos e climáticos dos arquitectos da época. A este facto alia-se a escassez de uma 

indústria da construção mais desenvolvida, favorecendo a utilização destes elementos. O 

facto fez dos elementos fixos definidos por cobogós e brises, os dispositivos mais explorados.  

O valor dos elementos vazados na composição dinâmica de fachadas ‘chapadas’ e a ideia 

de espaços de transição física e luminosa foram enfatizados pelas imagens publicadas, 

principalmente nas revistas. Trabalhos como o de Lucio Costa e Reidy com os elementos 

vazados gerando composições dinâmicas e o valor intangível que as lentes de Kidder-Smith 

atribuem ao jogo de luz conseguidos por estes dispositivos, revelaram um meio alternativo às 

restrições plásticas criadas pelas legislações locais. 

Dentre os dispositivos, o mais extensamente utilizado em Moçambique foi o cobogó. No 

período de interesse aqui fixado, a primeira grande experiência nesse sentido foi do arquitecto 

Pancho Guedes, que num mesmo projecto, esgotou as soluções para o clima da capital, 

Lourenço Marques.  
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Fig.111 - Pancho Guedes. Edifício Dragão. Lourenço Marques, 1951. Fonte: Arquivo Luís Lage 

No edifício Dragão, ele experimenta uma riqueza maior na utilização destes elementos, 

traduzidos em cobogós de desenho distinto, venezianas e verticais fixos. A disposição destes 

elementos é feita de modo a distinguir modularmente áreas distintas do projecto. As varandas 

dividem-se entre a área de semi-transparência, protegida por elementos vazados, e a área 

vazada, protegida por peitoris. Estes últimos, projectam-se além da fachada e as estruturas 

cilíndricas de alvenaria, dispostas nas laterais, sustentam o balcão que está suspenso do chão, 

permitindo um grande rasgo para ventilação. Os brises verticais fixos, presentes apenas na 

fachada frontal, marcam os dois acessos verticais independentes entre si, feitos por escadas. 

Na fachada posterior, os dispositivos dividem-se entre venezianas fixas e os cobogós, 

trabalhando ambos na protecção da fachada poente, com a criação de espaços de transição 

luminosa das áreas de serviço. 

Este edifício, que compõe uma das primeiras obras construídas de Pancho Guedes, revela 

uma diversidade de utilização de elementos de protecção climática, constituindo um 

laboratório de experimentação destes elementos que, posteriormente, serão retomados em 

sua obra.  
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Fig.112 - Pancho Guedes. Fachada Posterior. Edifício Dragão. Lourenço Marques, 1951. Fonte: Arquivo Luís Lage. 
Fig.113 - Pancho Guedes. Detalhe da Fachada Frontal. Edifício Dragão. Lourenço Marques, 1951. Fonte: Arquivo 
Luís Lage 

Na segunda metade da década de 1950, o arquitecto projectou novo edifício com extensa 

utilização de elementos vazados nas fachadas voltadas para a rua. No projecto para o edifício 

de escritórios Abreu, Santos & Rocha (1956), ele utilizou os cobogós no revestimento da 

fachada poente e brises verticais fixos na fachada sul. Ao contrário da solução do edifício 

Dragão, neste projecto os panos de cobogó e brises não ocupam toda a altura do pé direito. 

Os rasgos criados no alto de cada unidade reduzem a monotonia da leitura geral do bloco e 

conferem ritmo e um certo grau de leveza a este edifício que passou da proposta inicial de 

três pavimentos para oito. 

    
Figs.114 e 115 - Pancho Guedes. Edifício Abreu, Santos & Rocha. Lourenço Marques, 1956. Foto: Autora 

Nas propostas de Lourenço Marques e Beira para edifícios residenciais a utilização de 

cobogós como forma de dinamização da fachada foi muito explorada. Em ambos projectos, a 

varanda dividida entre a cortina de cobogó que ocupa toda a altura do pé direito, e um 
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peitoril ventilado. No último edifício, a disposição vertical do dispositivo em duas colunas, 

cria um equilíbrio e simetria na fachada. A utilização de paletas de cores semelhantes ao 

Parque Guinle, lembra-nos que ainda que a maioria das publicações fossem monocromáticas, 

as poucas publicações coloridas demonstram um certo consenso estético em relação a estas 

cores.  

    
Fig.116 - Octávio Pó. Edifício Correia Neves. Lorenço Marques, 1957. Foto: Autora. Fig.117 - Autor 
desconhecido. Edifício Residencial. Beira, década 50-60. Foto: Autora. Fig.118 - Autor desconhecido. Edifício 

Residencial. Lourenço Marques, década 50-60. Foto: Autora  

A experiência plástica de Lucio Costa tão evidente nas fachadas do Parque Guinle, na 

qual a parede de cobogó era interrompida para a criação de uma janela que emoldurava a 

paisagem do habitante do edifício, e que foi repetida por arquitectos como Lygia Fernandes e 

Affonso Reidy no Rio, teve pouco expressão em Moçambique. Entretanto, fica claro o 

entendimento desta solução, enquanto transição suave da varanda para o meio exterior. Ao 

contrário da proposta carioca, este edifício possui, em parte da sua fachada, revestimento em 

brises fixos horizontais. Esta composição dá à fachada poente movimento e leveza. 

      
Figs.119 e 120 - Autor desconhecido. Edifício Residencial. Lourenço Marques, década 50-60. Fotos: Autora 
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Em período aproximado, Pancho Guedes fez uma tradução literal do que seriam os 

elementos vazados, ao perfurar as paredes de uma residência em Lourenço Marques, criando 

um desenho irregular na fachada, produto do próprio material de vedação. Ainda que esta 

solução não seja inédita, e já tenha sido utilizada em alguns edifícios brasileiros, Pancho 

Guedes trabalha estas perfurações incorporando um valor artístico a este elemento funcional. 

Aqui também se traduz a ideia de enquadramento das visadas obtidas pelo habitante do 

edifício, através da janela de moldura marcante que se projecta na fachada. Outros edifícios 

também se valeram das vantagens compositivas obtidas do jogo de transparência e opacidade. 

Nas cidades da Beira e de Pemba, as fachadas trazem estas soluções emolduras criando, na 

Beira, uma grelha saliente definida pela alternância de elementos vazados de pequena 

dimensão e aberturas coroadas por lâminas de concreto que recriam o brise-soleil móvel. Na 

residência de Pemba, o alinhamento horizontal desta composição é arrematada por quebra-

sóis. Este edifício remete às soluções de resgate da tradição colonial propostas por Lucio 

Costa, pela criação de varandas profundas, controle da luz, e uso de materiais rústicos. 

    
Fig.121 – Pancho Guedes. Residência geminada. Lourenço Marques, década 50-60. Fonte: 
http://www.panoramio.com/photo/26213205. Acesso em 10 de Janeiro de 2011. Fig.122 – Pancho Guedes. 
Residência geminada. Lourenço Marques, década 50-60. Fonte: http://www.archiafrika.org/en/node/1054. 
Acesso em 10 de Janeiro de 2011. 
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Fig.123 – Autor desconhecido. Edifício misto. Beira, 1950-1960. Foto: Autora. Figs.124  e 125 – Autor 
desconhecido. Residência Episcopal. Pemba, 1960-65. Fonte: BRUSCHI, LAGE e CARRILHO, 2005, p.48. 

Na década de 1960, o projecto do edifício da Aeronáutica Civil, de João José Tinoco, 

resgata a afirmação do cobogó como elemento marcante da fachada. Numa solução que 

remete ao Pavilhão Brasileiro em Nova Iorque (ver fig.50) devido a caixa que se projecta além 

do plano principal, a versão moçambicana mostra-se mais leve por ser vazada em todos os 

lados. Entretanto, a escala e desenho dos dispositivos lembram o pavilhão paulista no Parque 

do Ibirapuera (ver fig.70), repetindo a leveza e os efeitos de luz e sombra impressas no plano 

da fachada.  

 
Fig.126 – João José Tinoco. Aeronáutica Civil. Lourenço Marques, 1960’s. Foto: Autora 

Ainda nos anos 1960, Tinoco e Carlota Quintanilha desenvolveram o projecto do Palácio 

das Repartições, cuja fachada repete o expressionismo dos dispositivos do edifício da 

Aeronáutica, que neste caso ganham escala ainda maior, o que curiosamente nos remete às 

propostas de esquadrias da fachada envidraçada do pavilhão do Ibirapuera, publicado em 
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Mindlin, e que posteriormente se tornaria uma das características do desenho de Oscar 

Niemeyer em Brasília. 

 
Fig.127 – João José Tinoco e Carlota Quintanilha. Palácio das Repartições. Pemba, 1970. Fonte: BRUSCHI, 
CARRILHO e LAGE, 2005. 

 
Fig.128 - Oscar Niemeyer, Zenon Letufo, Hélio Uchôa e Eduardo Kneese de Melo. Detalhe da fachada. Palácio das 

Nações e dos Estados no Parque do Ibirapuera. São Paulo, 1951.  Fonte: MINDLIN, 1956, capa e p.207. 

Os brises fixos de concreto desempenharam, no país, papel semelhante ao dos cobogós 

na composição plástica dos edifícios. Entretanto, contrariamente ao efeito dinâmico dos 

cobogós, os brises fixos conferiam expressões mais fortes às fachadas, mantendo a ténue 

relação interior/exterior.   

No projecto do Banco Nacional Ultramarino (BNU) de José Gomes Bastos, os brises 

verticais foram dispostos recuados em relação aos limites da fachada, criando marcações 

horizontais dos pavimentos. Este recuo cria uma área de sombra que acentua a ideia de 

fachada profunda. A composição final aproxima-se do efeito conseguido por Niemeyer na 
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sua Obra do Berço (ver fig.57) que, apesar de ter brises móveis, quando abertos eles 

transmitem a mesma noção de profundidade da versão moçambicana.  

       
Fig.129- José Gomes Bastos. Banco Nacional Ultramarino (BNU), actual Banco de Moçambique. Lourenço 
Marques, 1956. Fonte: FERNANDES, 2002, p.101. Fig.130 - José Gomes Bastos. Banco Nacional Ultramarino 

(BNU), actual Banco de Moçambique. Lourenço Marques, 1956. Foto: Autora 

Os projectos de Garizo do Carmo e Marco Miranda Guedes apresentam a mesma solução 

climática, pela utilização de brises de concreto com delimitações definidas. Na proposta de 

Garizo, os brises são inclinados, ao contrário do cinema de Miranda Guedes, mas ambos 

deixam entrever as soluções por detrás do dispositivo. Plasticamente estes brises trabalham 

na construção da unidade formal dos edifícios, através da contraposição do volume 

horizontal e as marcações verticais. A ênfase a este elemento enquanto vocabulário central da 

composição é criada no emolduramento dos dispositivos. No cine-teatro, esta moldura 

avança sobre a fachada, criando um efeito de luz e sombra mais dramático que a proposta da 

capital, cujos brises estão no mesmo plano da fachada. Em ambos o recurso do recuo da 

fachada que acontece, no caso da Beira, apenas no pilotis, e no de Lourenço Marques, no 

piso e coroamento, enfatizam a importância deste corpo principal marcado por brises que 

criam contraste pelas sombras geradas.  



����

�

 
Fig.131 – João Garizo do Carmo. Cine-teatro São Jorge. Beira, 1953. Foto: Autora 

 
Fig.132– Marco Miranda Guedes. Cinema Charlot. Lourenço Marques, 1963. Fonte: Arquivo Luis Lage 

No final da década de 1950, o projecto de João José Tinoco para o Pavilhão de 

Moçambique construído na Rodésia, também utilizou desta solução de volume prismático 

que se destaca do todo composto de base, corpo e coroamento, pelo emolduramento da 

mesma. O corpo em destaque recebe protecção de uma das fachadas através de finas lâminas 

de brises verticais fixos que lhe atribuem leveza, e um desenho singular de elementos vazados 

definidos pela alternância, na vertical, de lâminas na espessura dos brises e de formas 

alveolares. 
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Figs.133 e 134 – João José Tinoco. Pavilhão de Moçambique na Central Trade Fair. Buluwayo – Rodésia,  1959.  
Fonte: VELOSO, FERNANDES eJANEIRO, 2008. 

A proposta de Pancho Guedes, pelo contrário, utiliza os brise-soleil como forma de 

afirmação do elemento como unidade central da composição, conferindo expressões mais 

fortes, que transcendem o carácter meramente utilitário. Para tal, o emolduramento das 

propostas anteriores foi suprimida, dando lugar à ’liberdade’ de movimento aos brises cujos 

limites de alcance não são facilmente perceptíveis. No Stand de automóveis projectado em 

Lourenço Marques, os brises parecem uma continuação da estrutura do edifício, e se repetem 

de forma dinâmica, ora num sentido ora invertidos, gerando uma fachada movimentada.  

      
Fig.135 - Pancho Guedes. Stand de automóveis. Lourenço Marques, década de 50-60. Fonte: 
www.guedes.info/drawings/slides/pict 7.htm. Acesso em 08 de Janeiro de 2008. Fig.136 - Pancho Guedes. Stand 

de automóveis. Lourenço Marques, década de 50-60. Fonte: http://guedes.info/Liv01.htm. Acesso em 08 de 
Janeiro de 2008.  
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A exclusiva aplicação de brises fixos às fachadas também aconteceu em edifícios 

residenciais. Em Lourenço Marques, um projecto de autoria desconhecida traduz a dinâmica 

de fachada com a alternância na horizontal dos brises fixos e os volumes de guarda-roupas 

que se projectam na fachada. Aqui também foi utilizado o peitoril ventilado como recurso 

plástico que dialoga directamente com os brises, tanto no enquadramento quanto no desenho 

do guarda-corpo. 

          
Figs.137 e 138 - Autor desconhecido. Edifício Residencial. Lourenço Marques, década 50-60. Fotos: Autora 

A utilização dos brises móveis nas principais cidades não ocorreu com grande frequência, 

certamente devido às limitações técnicas locais. Muitas vezes a opção aproximada foram 

lâminas finas de brises fixos, que no entanto eram denunciados pela estrutura de sustentação 

por detrás dos mesmos. Os brises móveis foram, na sua maioria, utilizados em edifícios de 

importância económica e ou social. Exemplos disto são os edifícios da Associação Comercial 

e a Estação Ferroviária, ambos na Beira, cujo valor de representatividade importa. Os 

edifícios bancários também entram nesta categoria, com soluções mais modernas.  
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Fig.139 - Paulo de Melo Sampaio. Associação Comercial. Beira, 1956. Foto: Autora. Fig.140 - Paulo de Melo 
Sampaio. Colégio Luís de Camões, actual Universidade Pedagógica (UP). Beira, 1959. Fonte: 
http://mocambique.wordpress.com/2007/10/06/beira-colegio-luis-de-camoes. Acesso em 21 de Novembro de 
2007. 

No projecto para a Associação Comercial da Beira (1956), Paulo de Melo Sampaio 

utilizou os brises verticais móveis na fachada poente que se volta para o Praça do Município. 

A aplicação dos brises nos pavimentos inferiores enfatiza a integração visual com o entorno e 

compensa a forte marcação dos pavimentos superiores, feitos da alternância de peitoris 

contínuos e rasgos interrompidos pelos pilares parcialmente expostos. No Colégio Luís de 

Camões (1959) os brises móveis são utilizados em parte do terceiro pavimento. Aqui, à 

composição é acrescida um pano vertical de cobogó referente à área destinada a circulação 

vertical. Os rasgos profundos que fazem a marcação dos pavimentos foram aproveitados para 

a ventilação natural do edifício. O resultado plástico de ambas composições revela um 

equilíbrio assimétrico calcado no equilíbrio de massas das fachadas. Na Associação, a área 

destinada à ventilação e integração visual compensam a parede maciça, e por outro lado, a 

leveza dos brises compensam o peso dos peitoris. No caso do Colégio, este equilíbrio de 

massas é feito pela substituição do peitoril pelos brises, quando é criada uma nova massa 

definida pela marquise que avança além da calçada. 

As utilizações dos brises em grande escala aconteceram em edifícios de significância 

financeira para o país, construídos nas cidades de Lourenço Marques, Beira e Quelimane. Na 

capital, João José Tinoco projectou a Sede do Banco Crédito Comercial e Industrial (1972) 

que hoje abriga o banco Millennim BIM. Este edifício recebeu um revestimento em brises 

verticais fixos que compõem uma pele, ao longo de toda a fachada leste e oeste, cujas 
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fachadas profundas conferem leveza ao conjunto. Ainda que este edifício seja excepção na 

utilização de brises móveis, as finas lâminas perfuradas eram capazes de criar o mesmo efeito 

dinâmico dos brise-soleil móveis quando sujeitas à acção da luz. Na Beira, o edifício da Estação 

Ferroviária possui este dispositivo ao longo de toda a fachada frontal do bloco de escritórios, 

e no volume referente ao restaurante. No bloco prismático, os brises verticais foram 

utilizados ao longo de faixas horizontais que marcam os pavimentos, e que são enfatizadas 

por rasgos na extensão da fachada. Nas reentrâncias formadas pelos rasgos, o edifício é 

protegido por janelas fixas em fita, tendo apenas uma janela pequena passível de abertura. 

Estas janelas são unicamente interrompidas pela marcação estrutural que se projecta além da 

fachada. No volume que compõe o restaurante, volta a ser utilizado o recurso de 

emolduramento de fachada, como limite definidor da área a proteger com os brises móveis. 

Na cidade de Quelimane, o BNU (1973) projectado por Francisco de Castro traz duas 

soluções diferentes de protecção solar. Os brises móveis utilizados imitam persianas e foram 

dispostos apenas nas janelas, que neste caso não são corridas. Entretanto, a pintura na mesma 

cor dos brises, feita na mesma altura destes e ao longo da fachada, enfatiza a leitura 

horizontal. Esta solução assemelha-se a solução dos irmãos Roberto para o Edifício 

Seguradoras (1949), no Rio de Janeiro. A proposta carioca também é feita com brises 

isolados, mas próximos uns dos outros, criando a ideia de brises contínuos. Esta 

individualidade, entretanto, foi feita com o intuito de gerar feições diferentes à fachada. O 

bloco horizontal do projecto de Quelimane possui protecção em brises fixos definidos por 

lâminas que avançam na fachada e que lembra o Hotel de Henrique Mindlin, publicado em 

seu livro, cuja lâmina foi pensada para ser colocada na horizontal. O edifício como um todo 

lembra as proporções e soluções compositivas e de implantação do Ministério de Educação e 

Saúde, e também tem como foco a fachada como um grande muxarabi que, no caso do BNU 

tem seus dispositivos desalinhados, criando mais um mecanismo de movimentação de 

fachada. 
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Fig.141 - João José Tinoco. Sede do Banco Crédito Comercial e Industrial, actual Banco Millennium BIM. 
Lourenço Marques, 1972. Fonte: http://maputo.visitusinmaputo.com/gallery2/main.php. Acesso em 22 de Março 
de 2008.    

    
Figs.142 e 143 - Paulo de Melo Sampaio, João Garizo do Carmo e Francisco de Castro. Estação Ferroviária – 

CFM. Beira, 1960. Fotos: Autora 

     
Fig.144 – Franciso de Castro. Banco Nacional Ultramarino (BNU), actual Banco de Moçambique. Quelimane, 
1973. Fonte: http://banconacionalultramarino.blogspot.com/2010/06/bnu-quelimane.html. Acesso em 23 de 
Setembro de 2010. Fig.145 – Franciso de Castro. Banco Nacional Ultramarino (BNU), actual Banco de 

Moçambique. Quelimane, 1973. Fonte: http://sulafrica.blogspot.com/2008/05/quelimane-i.html. Acesso em 23 de 
Setembro de 2010. Fotografia editada pela autora. 
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Figs.146 e 147 – Irmãos Roberto. Edifício Seguradoras. Rio de Janeiro, 1949. Fonte: MINDLIN, p.236,237. 

  
Fig.148 – Henrique Mindlin. Hotel na Praia Vermelha. Rio de Janeiro, 1946. Fonte: Architectural Forum (Nov.1947),  
MINDLIN, 1956, p.37. 

A preocupação climática e a semelhança com o clima dos trópicos brasileiros constituíram 

um dos principais motivos para a produção de um moderno brasileiro em Moçambique. O 

facto fez com que os elementos de protecção climática fossem rapidamente adoptados como 

resposta ao clima e como solução plástica. Dentre os temas de brasilidade arquitectónica 

registados nas publicações, os dispositivos climáticos foram os de maior expressão, visto 

atenderem à questões de ordem funcional e serem solução para restrições de ordem legislativa 

ou plástica, uma vez que ainda era recente o contacto dos portugueses com a prática da 

arquitectura moderna. 
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3.2. Diálogo com as artes 

A integração das artes à arquitectura não foi um privilégio proporcionado pela chegada do 

moderno brasileiro a Moçambique. Este diálogo já acontecia na arquitectura portuguesa, 

através da utilização de azulejos e de painéis esculpidos. Paralelamente a esta consciência 

portuguesa de exploração destes recursos estéticos havia, em Moçambique, uma tradição 

baseada na representação gráfica de cenas da vida e do quotidiano nas casas tradicionais. Há 

aqui um facto coincidente de novidade arquitectónica aliada à tradição do construir 

moçambicano.  

     
Fig.149 - Casa tradicional moçambicana com pinturas murais. Lichinga. Fonte: CARRILHO, BRUSCHI, 
MENEZES e LAGE, 2004, p.36. Fig.150 - Detalhe de representação pictórica que reflete a tradição cultural 
muçulmana. Lichinga. Fonte: CARRILHO, BRUSCHI, MENEZES e LAGE, 2004,  p.36. 

A continuidade de exploração das artes dentro de um novo projecto de arquitectura, 

confirma a perspectiva de Kossoy, que acredita que a leitura de imagens por parte do 

receptor, carrega suas aspirações pessoais e particularidades culturais (KOSSOY, 1999). 

Logicamente, esta identificação tem seus aspectos político-culturais intrinsecamente 

envolvidos.  

Como visto, a discussão das artes no que se refere ao diálogo com a arquitectura e seus 

efeitos sobre ela, não teve grande expressão nas publicações do moderno brasileiro. E, as 

imagens que vinculavam esta relação de arte e arquitectura, estavam voltadas para a arte como 

evento isolado, como os registos de paredes revestidas de painéis, ou para o resultado final da 

composição, na qual a ênfase volumétrica se sobrepunha ao trabalho artístico. Ou seja, os 

periódicos e não-periódicos poucas vezes conseguiram transmitir o valor da relação arte-

espaço em seus registos. É nesta situação que o momento vivido pelo receptor, - e de novo 
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falo do momento político, social, e cultural-, faz a diferença na construção de uma nova 

realidade segundo o receptor. 

O histórico de experiências de apropriação da arte ao serviço da arquitectura, possibilitou 

aos portugueses meios de adopção bem sucedida do vocabulário brasileiro. A partir dos anos 

50, a linguagem arquitectónica brasileira, que integrava pinturas e esculturas aos edifícios, 

incentivou a produção de jovens artistas moçambicanos. Em Moçambique, estas artes foram 

trabalhadas directamente sobre as superfícies dos edifícios, seja sob a forma de painel ou de 

mural, não sendo muito frequentes esculturas deslocadas do volume principal, como 

aconteceu no Brasil, onde o projecto do MES é o exemplo maior.  

Desde o início da actividade projectual portuguesa, o trabalho com painéis foi o mais 

frequente, enfatizando uma nova possibilidade decorativa. Os painéis eram dispostos de 

modo a valorizar as composições, tornando-se elemento de referência do edifício. Eles foram 

trabalhados em azulejos, cerâmicas e, por vezes, em composições feitas em pedras locais, 

como é o caso do Edifício Dragão de Pancho Guedes, cujo mosaico, de vinte metros, 

representando um dragão estende-se ao longo do pilotis do edifício. O Dragão é um dos 

poucos edifícios na capital com tamanha integração espacial do público e privado, relegando 

a função de limite espacial aos degraus e pilares duplos.  As formas orgânicas geradas pelo 

desenho criam um contraste com a rigidez das marcações estruturais. Os limites de arte 

aplicada e estrutura são claramente definidos na mudança de textura, cores e materiais. A 

forma assumida pelas vigas e pilares também reforçam o diálogo com a arte, na medida em 

que estes se suavizam, e no recorte da viga com o aproximar da fachada, nos pilares duplos 

que enunciam mais do que a função estrutural, e sim compositiva. Esta integração atribui um 

valor particular ao mosaico que, pertencendo ao privado, participa do público, numa 

dimensão diferente dos painéis simplesmente aplicados sobre as fachadas. No caso do Cine-

teatro São Jorge, João e Jorge Garizo do Carmo dispuseram um painel com a imagem de São 

Jorge num plano em destaque, que interrompe os brises verticais da fachada frontal. Um 

segundo painel encontra-se em uma das entradas do edifício, e o terceiro, na lateral, traz 

representações das fantasias do teatro.  
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Fig.151 – Pancho Guedes. Painel do dragão sob pilotis. Edifício Dragão. Lourenço Marques, 1951. Foto: Autora. 
Fig.152 – Pancho Guedes. Painel do dragão. Edifício Dragão. Lourenço Marques, 1951. Foto: Autora  

      
Fig.153 - Jorge Garizo do Carmo. Painel de São Jorge. Beira, 1953. Foto: Autora 

    
Fig.154 - Jorge Garizo do Carmo. Painel frontal. Cine-teatro São Jorge. Beira, 1953. Foto: Autora. Fig.155 - Jorge 
Garizo do Carmo. Painel lateral. Cine-teatro São Jorge. Beira, 1953. Foto: Autora 

O trabalho de arte em fachadas cegas, que caracterizou alguns dos projectos brasileiros, 

com o intuito de enfatizar ou não as vedações, tornou-se solução viável para uma legislação 
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que parecia difícil de driblar. Muitos dos edifícios construídos neste período obedeciam uma 

legislação que obrigava fachadas laterais cegas, com aberturas restritas às fachadas frontal e 

posterior, além do pavimento térreo destinado à actividade comercial e no mesmo nível do 

pedestre. Foram raras as excepções de ocupação do solo de edifícios residências semelhantes 

às propostas de Pancho Guedes para os edifícios Dragão e “O Leão que ri”, cuja inexistência 

de áreas comerciais propiciou uma maior relação entre as áreas privada e pública. Em 

Lourenço Marques, o grande volume de edificações com estas características possibilitou 

diversas experiências nesse sentido. Para o edifício Abreu, Santos & Rocha (ver fig.114,115), 

Pancho Guedes criou um mural de arte abstracta feito em pedras locais, que revestem toda a 

fachada lateral do bloco voltado para sul. Neste mural ele revela semelhanças com a obra de 

Le Corbusier, confirmando a influência do mestre francês na escola de arquitectura 

sulafricana, onde Pancho se formou. No trabalho de arte da Unidade de Habitação de 

Marselha, Le Corbusier também faz uma composição aleatória com formas geométricas para 

um mural localizado no hall de entrada do edifício. No caso moçambicano, à função plástica 

do mural alia-se a funcionalidade dos elementos vazados da fachada poente. Outra solução 

mural desenvolvida por Guedes foi no Hotel Tamariz, onde a fachada recebeu revestimento 

com tijolo aparente de tonalidades diferentes, dos quais alguns se projectam, aleatoriamente, 

dando textura à fachada cega através da aparência rugosa. A esta aleatoriedade dos tijolos, se 

contrapõem a marcação dos pavimentos que complementam a composição.  A base do 

edifício tem a lateral revestida com motivos geométricos de alto relevo, também criados pelo 

arquitecto. Aqui podemos encontrar mais um exemplo de conexão entre arte moderna e arte 

africana, visto que existiram tais conexões no início do século XX, quando os artistas de 

vanguarda descobriram a arte africana, particularmente em Paris. Ao cubismo se misturam 

motivos de arte africana, caracterizados pela simplificação e estilização das formas. Como 

herança do cubismo, os tons terrosos são utilizados para imprimir a ideia de 

tridimensionalidade das formas aplicadas à fachada.  
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Fig.156 - Pancho Guedes. Mural em arte abstracta. Edifício Abreu, Santos & Rocha. L. Marques, 1956. Fonte: 
www.chien-andalou.com/index.php?showimage=2055&PHPSESSID=0b87eb390bdf31ab90497bb26c15189f.  
Acesso em 10 de Janeiro de 2011. 

 
Fig.157 – Le Corbusier. Mural de concreto. Unidade de Habitação (Cidade Radiosa). Marselha-França, 1947-
1952. Foto: Autora  

 
Fig.158  - Pancho Guedes. Mural em arte abstracta. Edifício Abreu, Santos & Rocha. Lourenço Marques, 1956. 
Fonte: http://alexandrepomar.typepad.com/alexandre_pomar/2007/09/fim.html. Acesso em 29 de Outubro de 
2008. Imagem editada pela autora. 
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Fig.159 – Pancho Guedes. Hotel Tamariz. Lourenço Marques, 1951. Foto: Autora 

Pancho Guedes desenvolveu, para o edifício “O leão que ri”, um painel trabalhado com 

os mesmos grafismos do Hotel Tamariz. Guedes criou murais de desenhos geométricos em 

relevo, que funciona como o peitoril do pavimento de serviço e elemento de transição entre 

áreas. A aplicação do mural também acontece na fachada posterior, da qual Guedes não se 

descuida. Estas testadas estão localizadas em um lugar privilegiado do edifício e sujeito à 

acção directa da luz, o que contribui na leitura tridimensional da obra, no diluir da luz sobre 

os elementos em alto-relevo. A rusticidade dos mosaicos do começo da década continuou 

presente no desenho de Pancho Guedes. Neste edifício, o mural abstracto de formas 

orgânicas aparece sob o pilotis. Aqui, o arquitecto explora todas as formas de arte do seu 

repertório. Nas escadas principais, a balaustrada reproduz antigos desenhos do artista, de 

armas e escudos em referências a artilharia naval. A escultura de leão, que traduz a sua paixão 

por esculturas de animais, em particular as de leões, realizadas por artesãos africanos1, está disposta no 

acesso do edifício, e presta o papel de legenda na tradução da complexidade presente no 

vocabulário deste edifício. A própria forma orgânica do edifício participa na construção da 

leitura do todo como obra de arte de percepções visuais e tácteis inesgotáveis. De novo, a 

relação com o urbano da proposta original pretendia estender o compartilhar das artes 

plásticas relacionadas ao edifício, e uma maior percepção deste todo tão complexo.  

���������������������������������������� �������������������
1 SANTIAGO, 2007, p.54. 
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Figs.160 e 161 - Pancho Guedes. Edifício “O leão que ri”. Lourenço Marques, 1955. Fonte: 
http://guedes.info/Liv01.htm. Acesso em 8 de Janeiro de 2008. Fig.162 – Pancho Guedes. Balaustrada. Edifício “O 

leão que ri”. Lourenço Marques, 1955. Fonte: http://guedes.info/Liv01.htm. Acesso em 8 de Janeiro de 2008. 

 
Fig.163 - Pancho Guedes. Edifício “O leão que ri”. Lourenço Marques, 1955. Fonte: Arquivo Vicente Mendes. 

     
Fig.164 – Pancho Guedes. Pilotis do edifício. Edifício ”O leão que ri”. Lourenço Marques, 1955. Fonte: Arquivo 
Vicente Mendes. Fig.165 – Pancho Guedes. Escultura de leão. Edifício ”O leão que ri”. Lourenço Marques, 1955. 
Fonte: Arquivo Vicente Mendes 
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A partir da segunda metade da década de 1950, a utilização de painéis cerâmicos tornou-

se mais frequente no revestimento total ou parcial de fachadas cegas. Em 1960, o edifício 

TAP-Montepio, de Alberto Soeiro, foi revestido de modo a que o painel de formas 

geométricas abstractas emoldurasse as janelas, fazendo desta composição geométrica, obra de 

arte única, especialmente pensada para compor esta fachada. As cores primárias e vibrantes 

do painel criam a ilusória leitura de sobreposição das unidades que o compõem. A escolha 

cromática cria uma ideia de colagem, na qual as peças amarelas que geram as sombras em 

vermelho, repousam sobre um fundo azul. Este edifício recebeu novas formas de arte em 

1975, com a aplicação de esculturas sobre os pilares dispostos no pilotis, criando um espaço 

de exposição importante para os habitantes do edifício e transeuntes da área. Embora seja 

perceptível o prejuízo estético do todo, diante da disparidade temporal de inclusão de 

elementos artísticos, e também do tipo manifestações, uma vez que o painel tem uma 

dialéctica moderna em perfeito diálogo com o edifício, tanto em termos de desenho quanto 

na cromática. As esculturas, pelo contrário, têm uma estética local muito mais evidente. 

Através das formas orgânicas, o artista representa a miscigenação de povos, num acto que 

parece a tomada de posse do património construído no Moçambique colónia, já que a obra 

coincide com o mês de independência nacional. 

    
Fig.166 - Alberto Soeiro. Edifício TAP-Montepio. Lourenço Marques, 1960. Fonte: 
http://edomingos.tripod.com/id27.html. Acesso em 20 de Outubro de 2008. Fig.167 – Gustavo de Vasconcellos. 
Detalhe do painel. Edifício TAP-Montepio. Lourenço Marques, 1960. Fonte: Arquivo Luis Lage. Editada pela 
autora. 
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Figs.168, 169 e 170 – L. Guibobo. Esculturas sobre pilares. Edifício TAP-Montepio. Lourenço Marques, Jun.1975. 
Fotos: Autora 

Solução semelhante ao Montepio foi aplicada no BNU de Quelimane. Neste projecto, o 

painel que reveste a fachada, enfatiza a verticalidade do bloco. E, uma vez que o painel não 

ocupa toda a extensão da fachada, a leitura da forma é de mais fácil apreensão. No desenho 

assimétrico, os segmentos de linha pretos estruturam a organização das outras unidades, 

numa composição dinâmica que se contrapõe à racionalidade da caixa prismática. A inclusão 

da escultura com dupla funcionalidade agrega valor ao conjunto. A escultura-chafariz disposta 

no espelho d’água localizado no acesso lateral ao edifício, tem visibilidade garantida pela 

proximidade da rua, e pelo bloco sobre pilotis que cria uma esplanada e contribui para uma 

maior integração visual. 

      
Fig.171 – Francisco de Castro. Banco Nacional Ultramarino (BNU), actual Banco de Moçambique. 
Quelimane, 1973. Fonte: http://www.flickr.com/photos/mansir/2081111614/. Acesso em 23 de Setembro de 2010. 



����

�

       
Fig.172 – Francisco de Castro. Banco Nacional Ultramarino (BNU). Quelimane, 1973. Fonte: 
http://sulafrica.blogspot.com/2008/05/quelimane-i.html. Acesso em 23 de Setembro de 2010. Fig.173 – Francisco 
de Castro. Banco Nacional Ultramarino (BNU). Quelimane, 1973. Fonte: 
http://quelimane.blogs.sapo.pt/arquivo/2004_09.html.. Acesso em 23 de Setembro de 2010. 

Em Moçambique, os painéis foram utilizados, menos frequentemente, como elemento de 

ênfase plástica. A aplicação de painéis gerava dupla leitura do edifício: por um lado, as linhas 

de contorno do edifício emolduravam a obra de arte, e por outro, a obra de arte funcionava 

como contraste entre as unidades definidas por parede e cobertura, dependendo aí da escolha 

da paleta de cores, enfatizando o papel estrutural da cobertura. 

 Conscientes deste efeito, os autores dos projectos da Igreja do Imaculado Coração de 

Maria (1956), do Edifício da Automobile & Touring Club de Moçambique – ATCM (1957) e 

da Estação Ferroviária da Beira (1960), apropriaram-se deste modo de utilização de painéis 

para dar ênfase à pureza das suas formas. No projecto da igreja, a parceria entre arquitecto e 

artista plástico,  conduzem à leitura reducionista do edifício à linha de contorno do volume 

principal. Esta solução plástica foi propositadamente conseguida com um recuo acentuado da 

testada do edifício, e enfatizada pelo painel de cerâmica policromada de baixo-relevo que 

ocupa metade da mesma, e alcança toda a altura, e os vitrais feitos pelo seu irmão, Jorge 

Garizo do Carmo. Este projecto previa, igualmente, uma escultura de Nossa Senhora 

esculpida por Arlindo Rocha, a ser disposta no púlpito, a aplicação de frescos na Capela-

Mor.2  

 

���������������������������������������� �������������������
2 Diário de Moçambique, Beira, 27 de Janeiro de 1955, p. 1 e 5. 



��	�

�

Ao conceber esta igreja, pretendi que ela fosse a síntese das três artes 
maiores: arquitectura, pintura e escultura. Como síntese, está a parte 
decorativa intimamente ligada com o todo. Aliás, a decoração, não deve ser 
mais que a consequência lógica da concepção arquitectónica da obra.3 

         
Fig.174 – Arlindo Rocha. Painel frontal. Igreja do Imaculado Coração de Maria. Beira, 1956. Foto: Autora. 
Fig.175 – Jorge Garizo do Carmo. Painel de vitrais da fachada frontal. Igreja do Imaculado Coração de Maria. 
Foto: Autora. Fig.176 – Jorge Garizo do Carmo. Painel de vitrais da fachada posterior. Igreja do Imaculado 

Coração de Maria.  Foto: Autora 

No edifício ATCM, a aplicação de um painel no volume de circulação vertical que se 

encontra no primeiro plano da fachada, envolvendo a escada, mantém a importância do 

bloco curvilíneo, e sequer interrompe a sua leitura. De facto, o recurso de desmaterialização 

da vedação pela criação de uma obra de arte composta da associação de unidades geométricas 

irregulares que se diferem pela cor, realça a cobertura do volume, e enfatiza a conexão com o 

corpo principal. Com a ênfase da caixa vertical que saca do volume, o painel capta a luz e se 

torna foco quando o fundo é definido por um vazio criado pela sombra projectada na grande 

varanda. Num equilíbrio de pesos da base, o septo foi posicionado na área vazada, 

terminando no alinhamento das janelas em fita do lado oposto. O todo resulta assim de uma 

composição harmónica proporcionada pelo deslocamento das unidades compostas pelo 

acesso vertical e septo esculpido, em relação ao corpo principal, sem o interromper.  

���������������������������������������� �������������������
3 Diário de Moçambique, Beira, 19 de Junho de 1956, p. 3.�
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Fig.177 - Paulo de Melo Sampaio. Edifício ATCM, actual Palácio dos Casamentos. Beira, 1957. Fonte: 
http://cidadedabeira2.tripod.com/Fotos/pontagea/pontagea.htm.Acesso em 17 de Março de 2008.  

          
Figs.178 e 179 - Paulo de Melo Sampaio. Painéis. Edifício ATCM, actual Palácio dos Casamentos. Beira, 1957. 
Fotos: Autora 

O septo sinuoso que acompanha a forma do bloco principal e confere certo grau de 

intimidade a área de convívio sob pilotis, cria uma barreira física e visual delimitadora dos 

espaços público e privado. A escultura não consta do projecto inicial arquivado no município 

da cidade, e julga-se, portanto, que ela foi adicionada quando o edifício passou a ser o Palácio 

dos Casamentos, uma vez que o tema da obra é o ciclo do matrimónio até a morte. 
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Fig.180 – Paulo de Melo Sampaio. Escultura. ATCM, actual Palácio dos Casamentos. Beira, 1957. Foto: Autora 

Esta solução de septo curvo do Palácio dos Casamentos, além da forma curvilínea da 

proposta original, demonstra uma preocupação com o traçado do largo em que o edifício está 

localizado. Na mesma área estão localizados o Grande Hotel (ver fig. 42), e um edifício 

residencial4 que buscam a mesma integração com a área pública. O septo curvo que 

acompanha o percurso do veículo tem sua ênfase horizontal interrompida pelo painel de 

linhas verticais. Este desenho espaçado e as cores escolhidas, dialogam directamente com o 

que acontece no edifício, cuja marcação de pavimentos pela via dos rasgos de ventilação ao 

longo da fachada frontal é interrompida por vigas expostas. Apesar de o painel emprestar 

vida à área, ele é feito de modo a enfatizar o carácter estrutural da marquise sob a qual se 

localiza, cujos apoios são feitos por dois pilares cilíndricos quase imperceptíveis diante da 

sombra criada pela cobertura. 

 

���������������������������������������� �������������������
4 Apesar da autoria desconhecida do projecto, este edifício traz semelhanças com o vocabulário estético 
arquitectónico e artístico utilizado nos projectos de Francisco de Castro, de que o bloco de escritórios da Estação 
Ferroviária, e os painéis nele presentes são as máximas referências. 
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Figs.181 e 182 – Autor desconhecido. Edifício Residencial. Beira, 1950-1960. Fotos: Autora 

Na busca da ênfase estrutural através da utilização de painéis, a Estação Ferroviária da 

Beira utilizou deste recurso, e de outras formas de aplicação de painéis vinculando a arte e a 

função do edifício. Os autores deste projecto destinaram os painéis cerâmicos a áreas 

específicas com intenção de valorização plástica que transcende a meramente decorativa. O 

volume curvo referente a gare do conjunto foi revestido em painéis que enfatizam a função 

estrutural das vigas tensionadas, deixando clara a função de vedação atribuída às paredes.  O 

painel que envolve estes trechos da fachada, acompanha todo o percurso do observador 

desde o acesso principal à entrada da rua lateral, e ainda que as estruturas o interrompam, a 

sua leitura enquanto unidade é mantida. Aqui se repetem elementos gráficos e as escolhas 

cromáticas do edifício do ATCM (1957), e que continuam no BNU de Quelimane (1973). Ao 

azul e branco da azulejaria portuguesa, surgiu associado o preto no reforçar do carácter 

tridimensional que se pretendia nestes desenhos.  

    
Fig.183 e 184 - Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Estação Ferroviária - CFM. Beira, 1960. 
Fotos: Autora 
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A ênfase corpórea também acontece no completo revestimento da caixa de circulação 

vertical. A decisão de enfatizar um corpo ‘estranho’ na composição é assumida pela escolha 

das formas que compõem o painel, que destacam a verticalidade do bloco, e pelas cores em 

tons terrosos do painel. Estas referências geométricas da fachada voltam a aparecer 

ocasionalmente no interior do edifício, em novas composições. Outros painéis integrados ao 

projecto evidenciam a função do edifício. O painel com referências náuticas está localizado 

na parede externa ao bloco de escritórios, e junto ao acesso privativo ao cais.  No interior, o 

painel representando a partida de um trem, participa da rotina de espera dos passageiros que 

se sentam diante dele. Nestes painéis começam a surgir cores mais vibrantes, mas mantendo 

os tons terrosos que caracterizam o bloco.  

               
Fig.185 - Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Painel externo. CFM. Foto: Autora. Fig.186 – P. 
Sampaio, F. de Castro e G. do Carmo. Painel interno junto ao restaurante. CFM. Foto: Autora. Fig.187 – P. 
Sampaio, F. de Castro e G. do Carmo. Painel interno junto a plataforma. CFM. Foto: Autora 

 

 
Fig.188 - Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Painel cerâmico representando os portos e 
os caminhos-de-ferro. Estação Ferroviária - CFM. Beira, 1960. Foto: Autora 
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Fig.189 - Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Painel cerâmico representando os trens na 
plataforma. Estação Ferroviária - CFM. Beira, 1960. Foto: Autora 

Este projecto foi um dos que melhor reuniu as artes plásticas e as integrou 

compositivamente ao projecto. A solução plástica dada em resposta ao programa possibilitou 

a reunião, em seu interior, de obras de arte diversas. As grandes áreas internas da gare que, 

entre outros, abrigam a bilheteira da estação, criam o ambiente para esta contemplação. As 

escolhas de posicionamento das obras de arte estão directamente vinculadas com o 

quotidiano das actividades desempenhadas no edifício. Desde painéis estrategicamente 

colocados para a contemplação durante a espera pela viagem, à escultura de contemplação 

obrigatória sempre que se pretender aceder aos pavimentos do bloco de escritório, seja por 

escadas ou elevadores. A bilheteira funciona como septo trabalhado em tacos de madeira de 

formas e tons diferentes, reentrantes e salientes, que lhe confere uma textura rugosa. O 

trabalho gráfico do piso, definido por um jogo de linhas horizontais e verticais, e rectângulos 

de grandes dimensões, cria ilhas que separam visualmente o amplo vão do saguão, para os 

diferentes fins. Este grafismo também funciona como artifício para direccionar o olhar do 

observador para as obras, e delimitam o espaço de exposição que, no caso da escultura do 

saguão, é reforçado pela área ocupada pelo espelho d’água e canteiro interno. A abertura 

sobre o espelho reforça estes limites e cria uma área singular para o espaço, pela presença de 

elementos de expressão sensorial como a luz e a água.  
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Fig.190 – Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Hall de acesso às circulações verticais. CFM. 
Beira, 1960. Foto: Autora. Fig.191 – Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Escultura localizada 
junto às circulações verticais. CFM. Beira, 1960. Foto: Autora 

    
Fig.192 – Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Saguão da gare. CFM. Beira, 1960. Foto: Autora. 
Fig.193 – Maria Alice Mialha. Escultura localizada no saguão. CFM. Beira, 1960. Foto: Autora 

    
Fig.194 – Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Painel em madeira da bilheteria. CFM. Beira, 
1960. Foto: Autora. Fig.195 – Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Detalhe do desenho do 
painel de madeira. CFM. Beira, 1960. Foto: Autora 
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O trabalho mural e as esculturas constituíram trabalhos de referência nestas integrações. 

Fosse em paredes esculpidas ou em pilares esculpidos, esta arte tridimensional complementou 

grandes projectos. Em Lourenço Marques, um projecto revelador dessa riqueza plástica foi o 

edifício sede do Banco Nacional Ultramarino (BNU) para o qual foram pensadas obras de 

arte diversas que iam de painéis e mosaicos cerâmicos (por Querubim Lapa e Estela Faria), 

pinturas (José Freire, Jorge Garizo do Carmo e Malangatana), a esculturas (Manuela 

Madureira) e gravura em granito feita no pavimento térreo. Todas estas manifestações 

artísticas trazem referências da cultura local, seja através da arte abstracta e formas anímicas 

do painel de Querubim Lapa, seja na pintura e mural de carácter narrativo de Malangata e 

Francisco Relógio, respectivamente. O painel de Querubim Lapa, sob a marquise do edifício, 

empresta ao urbano cor e movimento traduzidos numa escala que permite a visualização à 

distância. Entretanto, só o olhar mais próximo dá conta da riqueza plástica que se obtém da 

percepção táctil. No interior, as linhas orgânicas do mural de Relógio, gravado em mármore, 

surgem em constante contraposição à rigidez geométrica do piso, enfatizada pela sobriedade 

das suas cores, conferindo ao espaço uma riqueza plástica baseada no trabalho de formas 

distintas. Ao contrário do painel externo, o mural não pode ser apreendido por completo, 

independentemente da posição do observador. Ele ocupa toda a largura de um grande salão, 

participando da promenade dos usuários. O mesmo acontece com o grande painel de Estrela 

Faria que acompanha todo o percurso feito pela escadaria helicoidal, que é também um 

contributo artístico ao espaço, não só pela forma e leveza, mas pela beleza do corrimão que 

dialoga com o painel. 

       
Figs.196, 197 e 198 - Querubim Lapa. Painel cerâmico em relevo e detalhes. Banco Nacional Ultramarino (BNU), 

actual Banco de Moçambique. L.Marques, 1956. Fonte: http://sulafrica.blogspot.com/2008_02_01_archive.html. 
Acesso em 28 de Outubro de 2008.      
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Fig.199 - Francisco Relógio. Mural gravado em mármore. BNU. Lourenço Marques, 1956. Fonte: 
http://edomingos.tripod.com/id27.html. Acesso em 20 de Outubro de 2008.  Fig.200 - Francisco Relógio. Mural 
gravado em mármore. BNU. Lourenço Marques, 1956. Fonte: 
http://alexandrepomar.typepad.com/alexandre_pomar/2007/09/fim.html. Acesso em 29 de Outubro de 2008.   

      
Fig.201 – José Gomes Bastos. BNU.  Lourenço Marques, 1956. Fonte: FERNANDES, 2002. Fig.202 – Estrela 
Faria. Mural. BNU. L. Marques, 1956. Fonte: MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009, p.136.   

  
Fig.203 – Malangatana Valente. Pintura a óleo do salão de festas dos empregados. BNU. Lourenço Marques, 1956. 
Fonte: http://edomingos.tripod.com/id27.html. Acesso em 20 de Outubro de 2008. 
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O papel das esculturas na composição do espaço moderno não teve, em Moçambique, 

grande força, como era de se esperar de um país com grande tradição na expressão artística 

através da arte tridimensional. Em Lourenço Marques, o trabalho com as esculturas surgiu 

associado a estrutura, criando pilares esculpidos com motivos diversos. No caso do edifício 

do Ministério da Saúde, o pilar esculpido em pau-preto reveste uma estrutura posicionada 

esquina do edifício, que é um lugar de destaque visual. À escultura orgânica se opõe o 

trabalho geometrizado, que mescla arte moderna e africana, aplicado na grande plataforma 

sobre a qual o edifício está assente. Estas formas geométricas, que se projectam da fachada 

lisa, surgem repetidamente, com excepção das formas que marcam as esquinas, com desenho 

distinto. Estas formas alternam-se a outras formas geométricas que formam janelas, criando 

um jogo alternado de formas opacas e transparentes.  

               
Figs.204 e 205 – Francisco Assis. Ministério da Saúde (MISAU). Lourenço Marques, 1958. Fotos: Autora 

No cenário de construção de um ideário moderno que caracterizou principalmente o final 

da década de 1950 e início de 1960,  surgiram exemplares de usos paradigmáticos nos quais a 

questão da nova monumentalidade, colocada por Sert, Leger e Giedion, foram concretizadas. 

Nos edifícios do Banco Nacional Ultramarino de Lourenço Marques e na Estação Ferroviária 

da Beira, a representatividade da importância política e económica manifestou-se através de 

uma riqueza plástica que primou, primeiramente, pela qualidade arquitectónica, ao que foram 

aliados elementos de revalorização traduzidos na reunião das artes.  

A chegada do moderno brasileiro em Moçambique possibilitou um conciliar das tradições 

outrora valorizadas apenas por povoações periféricas, com a arquitectura moderna, privilégio 
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das grandes cidades. Apesar da integração das artes a arquitectura ser anterior a chegada dos 

arquitectos da chamada 3ª geração, o vocabulário brasileiro trouxe uma nova chave de leitura 

arquitectónica através da aplicação de painéis e murais que se tornam parte indissociável do 

projecto.   

3.3. Plasticidade 

A riqueza plástica da arquitectura moderna brasileira foi o tema que mais despertou 

curiosidade entre arquitectos dos principais centros construtivos, e entusiasmou jovens 

arquitectos, desejosos de explorar as potencialidades plásticas do concreto armado. Nas 

publicações, mesmo desprovidas de discussões aprofundadas, a plástica deteve uma grande 

importância. As soluções frequentemente repetidas estiveram directamente relacionadas com 

os projectos de maior divulgação internacional. Esta proporcionalidade também acompanhou 

a linguagem dos arquitectos mais divulgados, fazendo do vocabulário estético de Niemeyer e 

de Reidy, os mais visados em termos de realização plástica e/ou volumétrica.  

Como visto, a discussão de plástica se enquadra no entendimento do resultado formal da 

associação de características diversas que contemplam o universo de experimentação do 

moderno brasileiro. No caso dos projectos moçambicanos, esta plástica será analisada de 

acordo com o resultado de utilização dos dispositivos climáticos, da integração da arte e 

arquitectura, e da volumetria.  

As primeiras experiências plásticas que se referenciam directamente ao moderno brasileiro 

partiram de projectos como o edifício Dragão (ver fig.111) e o Hotel Tamariz (ver fig.159), 

ambos de Pancho Guedes em 1951. Os edifícios reproduzem as novas preocupações com o 

clima dos trópicos e se apropriam das artes, nestes casos em muito possibilitados pelo artista 

completo que Pancho Guedes é, cujas habilidades passeiam do arquitecto ao pintor e 

escultor. 

Entretanto, o primeiro projecto dentro do universo aqui estabelecido que traduz 

influências mais precisas é o projecto beirense, de João Garizo do Carmo. O Cine-teatro São 

Jorge (1953), que seria o primeiro grande teatro da cidade, remete-nos directamente à solução 
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de Luis Nunes para o Pavilhão de Verificação de Óbitos (1936), publicado em Brazil Builds, 

embora com escala maior. A solução volumétrica de ambos, que possui referências 

corbusianas, parte de um volume robusto sobre pilotis delgados, que emoldura um pano de 

cobogó, no caso de Recife, e de brises verticais fixos, no caso da Beira. No projecto de 

Garizo do Carmo o robusto volume possui uma dinâmica maior, baseada em recortes que 

acompanham as necessidades programáticas do projecto. Em ambos, o recurso do 

coroamento é explorado, sendo o caso do Pavilhão mais modesto e contido entre as paredes 

laterais. Na Beira, o coroamento acompanha a coberta da plateia do teatro, sendo por isso 

mais alta, e visível em todas as fachadas. Considerando que em 1936, ainda não estavam 

consolidados os pilares da plástica brasileira, a proposta moçambicana possui, naturalmente, 

mais elementos que o aproximam deste vocabulário: quebra da assimetria, brises delgados 

imitando a leveza dos móveis, e aplicação de painéis. O emolduramento do corpo principal 

surge com maior ênfase na proposta moçambicana, sendo apenas interrompido para dar lugar 

ao painel. O volume ganha destaque com o captar da luz que cria áreas de sombra sobre os 

brises e no pavimento térreo.  

   
Fig.206 - João Garizo do Carmo. Cine-teatro São Jorge. Beira, 1953. Fonte: 
http://actd.iict.pt/eserv/actd:AHUD2985/preview_n1521.jpg. Acesso em 23 de Setembro de 2010. Fig.207 - Luís 
Nunes. Pavilhão de Verificação de Óbitos. Recife, 1936. Fonte: Brazil Builds, 1943, p.159.      

Os planos inclinados que, no Brasil, tiveram sua primeira utilização como recurso plástico 

alternativo aos prismas de formas puras, no Pavilhão de Nova Iorque (1939/40), passou a ser 

utilizado em Moçambique em meados da década de 1950. Entre os anos de 1950 e 1960, um 

projecto de autoria desconhecida foi desenvolvido na cidade da Beira, para abrigar um 

edifício comercial. O edifício de fachada chapada possui, no primeiro andar, um volume em 

destaque que se projecta além da fachada e possui paredes laterais chanfradas. Solução 
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semelhante foi utilizada no começo da década de 1950 pelo arquitecto italiano Mário Russo, 

em Recife. Apesar da formação italiana, Russo procurou neste projecto uma aproximação à 

linguagem carioca, e em particular a de Reidy. O Instituto de Antibióticos (1952-54), 

entretanto, possui um dinamismo maior do que o caso beirense, conferido pelo encontro de 

volumes de diferentes ângulos e empenas. Considerando que o projecto de Mario Russo não 

foi publicado nas publicações estrangeiras, o autor do projecto moçambicano revela um 

entendimento da estética brasileira, que em muitos casos se caracterizou pelo elemento 

surpresa que interrompe a leitura do edifício para criar um um novo foco ou simplesmente 

quebrar a leitura constante da obra. 

      
Fig.208 - Autor Desconhecido. Edifício Comercial. Beira, década 1950-60. Foto: Autora. Fig.209 - Mário Russo. 
Instituto de Antibióticos. Recife, 1952-54. Fonte: CABRAL, 2007, p.212. 

Em 1954, Paulo de Melo Sampaio desenvolveu um projecto para um edifício habitacional 

que herdou, do vocabulário brasileiro, paredes chanfradas e cobertas de águas invertidas. A 

localização do edifício, num lote de esquina, possibilitou a integração da vegetação ao 

edifício, e a criação de um acesso externo feito por uma escada escultórica. Neste projecto, 

Paulo Sampaio antecipa elementos que evidenciam o seu contacto com a obra de Affonso 

Eduardo Reidy que, nos anos subsequentes se tornaria mais evidente. 
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Fig.210 - Paulo de Melo Sampaio. Edifício Habitacional. Beira, 1954. Fonte: ALBUQUERQUE, 1998, p.48. 

Em período aproximado, foi construída, em Lourenço Marques, uma residência que 

prima pelas mesmas características. Neste caso, o volume único tem a sua coberta inclinada 

voltada para o seu centro geométrico. A solução de revestimento de fachada relembra a 

dinâmica desenvolvida por Lucio Costa, e muito particularmente, à Unidade Habitacional do 

Centro Tecnológico da Aeronáutica, de Oscar Niemeyer, publicado em Mindlin. No projecto 

paulista, com igual inclinação da fachada, Niemeyer usa esta solução de brise-soleil para 

reduzir a ênfase horizontal do bloco, imprimindo leveza ao conjunto. Tanto o projecto da 

Beira como o de Lourenço Marques reflectem referências directas com soluções como as 

residências de Carmem Portinho (ver fig.97) e de Juscelino Kubitschek (ver fig.98), de Reidy 

e Niemeyer, respectivamente, na ênfase da cobertura como elemento plástico de significante 

expressividade.  

      
Figs.211 e 212 – Autor desconhecido. Residência Unifamiliar. Lourenço Marques, década de 1950-1960. Fotos: 
Autora 
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Fig.213 – Oscar Niemeyer. Unidade Habitacional tipo A do Centro Tecnológico da Aeronáutica. São José dos 
Campos, São Paulo, 1947. Fonte: MINDLIN, 1956, p.135. 

A década de 1950 trouxe uma solução particular no contexto de incorporação do 

moderno em Moçambique. O diálogo simultâneo do vocabulário brasileiro caracterizado por 

formas de fácil apreensão visual mesclou-se com a busca compositiva dos arquitectos João 

Tinoco, Carlota Quintanilha e Alberto Soeiro, baseado no jogo de volumes prismáticos. Da 

composição destaca-se o volume de fachada inclinada, cuja moldura o envolve remetendo, 

entre outros, às soluções de emolduramento do Iate Clube de Oscar Niemeyer (figs.94,95), 

do Ginásio do Conjunto Pedregulho (ver fig.86) e Teatro Marechal Hermes, ambos de 

Affonso Reidy. Este último tem cobertura em ‘telhado borboleta’ que a dado momento 

transforma-se em cobertura para as fachadas, definindo os contornos do edifício cujas 

fachadas reflectem a inflexão da cobertura.   

 
Fig.214 – J.J. Tinoco, Carlota Quintanilha e Alberto Soeiro. Aerogare de Nampula. Nampula, década de 1950. 
Fonte: http://voandoemmozambique.blogspot.com/2006_09_01_archive.html. Acesso em 13 de Outubro de 2010. 
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Fig.215 – Affonso E. Reidy. Aerogare de Nampula. Rio de Janeiro, 1950. Fonte: MINDLIN, 1956, p.194 

Na década de 1960, João José Tinoco desenvolveu o projecto para o Palácio das 

Repartições, actual Sede do Governo de Niassa, em Vila Cabral (actual Lichinga), que é hoje a 

cidade de Lichinga, cuja volumetria também repete as empenas das propostas cariocas. A 

Sede é definida por um bloco marcadamente horizontal de empena inclinada assente sobre 

pilotis. Esta solução, foi primeiramente desenvolvida por Lucio Costa e Oscar Niemeyer para 

o Pavilhão Brasileiro da Feira de Nova Iorque (1939-40), para o qual parte da fachada, em 

cobogós, ganhou destaque na composição. No projecto de Tinoco, o arquitecto também se 

apropriou dos panos de cobogó como elemento de composição estética, que caracterizou o 

trabalho de Costa, cuja variedade compositiva estava assente no jogo de cheios e vazios, 

definidos pelos dispositivos climáticos e pelas aberturas, respectivamente. 

   
Fig.216 – João José Tinoco. Palácio das Repartições, actual Sede do Governo do Niassa. Lichinga, 1966-68. 
Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008, p.49. Fig.217 – João José Tinoco. Palácio das Repartições, 

actual Sede do Governo do Niassa. Lichinga, 1966-68. Fonte: 
http://www.flickr.com/photos/mozambiqueportugalblogcom/2342155521/in/set-72157603402971814/. Acesso: 7 
de Outubro de 2010. 
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Fig.218 – Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Pavilhão Brasileiro. Nova Iorque, 1939-40. Fonte: L’Architecture 
d’Aujourd’hui (Set.1947) 

Em período aproximado à proposta de Niassa foi construído, no sul, o edifício da 

Aeronáutica Civil com características semelhantes. As alterações em relação ao projecto da 

Sede do Governo, foram o pilotis designado ao bloco mais extenso, e o bloco mais estreito e 

volumoso recebeu o tratamento em cobogós de expressividade semelhante ao projecto dos 

cariocas. A cobertura em águas atribui a versão sulista, características locais mais precisas, 

numa demonstração de maturidade e entendimento da tipologia das construções 

moçambicanas. 

  
Fig.219 – João José Tinoco. Aeronáutica Civil. Lourenço Marques, década de 1960. Foto: Autora 
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O Aeroclube da província da Zambézia faz uma inversão dos planos inclinados das suas 

fachadas, e afirma a sua forma com os pórticos que contornam todo o edifício, liberando-o 

do chão. Estas formas são acentuadas pela inflexão da cobertura, o que remete ao Pavilhão 

de Sérgio Bernardes. Este último também tem sua base solta do lote, e um grau de inflexão 

maior, possibilitado pela estrutura metálica que representa a Siderúrgica. As diferenças estão 

na simetria do projecto brasileiro, e assimetria da versão moçambicana, enfatizada pela 

alternância de paredes maciças e o vazio da varanda, parcialmente protegida por expressivas 

venezianas cuja escala as torna parte fundamental da composição. Este tipo de planos 

inclinados expressos na ênfase estrutural também foi utilizado no projecto do Museu de Arte 

Moderna (1953) no Rio de Janeiro. Aqui, Affonso Reidy também libera do edifício do solo e 

as estruturas que constituem os pórticos, tornam-se pilares em “V”, seguindo o vocabulário 

da Escola. Em 1954, o projecto foi divulgado no número 52 da revista L’Architecture 

d’Aujourd’hui, que deu destaque a solução estrutural. Embora estas soluções lembrem o 

aeroporto de Dulles de Eero Saarinen, ressalto o facto de eles serem anteriores a proposta 

norte-americana, o que reforça a associação com os brasileiros.  

  
Fig.220 – Autor desconhecido. Sede do Aeroclube da Zambézia. Quelimane, década de 1950. Foto: 
http://voandoemmozambique.blogspot.com/2006/11/123-aeroclube-da-zambzia.html. Acesso em 08 de Dezembro 
de 2010. Fig.221 – Sérgio Bernardes. Pavilhão de Exposição da Companhia Siderúrgica Nacional. São Paulo, 
1954. Fonte: MINDLIN, 1956, p.36. 
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Fig.222 – Affonso Reidy. Museu de Arte Moderna (MAM). Rio de Janeiro, 1953. Fonte: BONDUKI, 2000, p.174. 
Fig.223 – Eero Saarinen. Aeroporto de Washington Dulles. Virginia, 1958-1962. Fonte: 

http://liliana4.blogspot.com/2008/09/washington-dulles-airport-iad-virginia.html. Acesso em 11 de Janeiro 
de 2011. 

As propostas de Tinoco continuaram, entre as décadas de 1950/60, com soluções 

aproximadas ao projecto dos irmãos Roberto para a Colónia de Férias do Instituto de 

Resseguros do Brasil - IRB (ver fig.104), no Rio de Janeiro. As coincidências estão no bloco 

horizontal com volume central projectado do plano da fachada, criando uma área de sombra 

que, no projecto brasileiro, é mais acentuado. O tratamento de fachada atende às 

preocupações climáticas, tendo sido usado em ambos, telas de madeira imitando desenhos de 

muxarabis. 

   
Figs.224 e 225 – João José Tinoco. Hotel da Inhaca. Inhaca, década de 1950-1960. Fonte: VELOSO, 
FERNANDES e JANEIRO, 2008.    

Um dos programas mais ambiciosos e de carácter urbanístico do moderno brasileiro, foi o 

Conjunto Pedregulho (1946) de Affonso Reidy. E, como tal, conduziu a soluções 

semelhantes para o Complexo Estoril, que seria uma grande instância de lazer no bairro do 

Estoril, na Beira. No final dos anos 50, o projecto do Complexo Estoril (1957) confirmou 
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reconhecimento da obra de Reidy. O projecto que não foi totalmente levado a cabo 

contemplava um extenso programa que seria desenvolvido em edifícios de formas sinuosas, 

dos quais apenas o Motel Estoril (1959) foi construído. O Motel é definido por um bloco 

único serpenteante, sobre pilotis delgados, mas embora o programa do complexo tenha 

estreitas relações com o Conjunto Pedregulho, o tratamento de fachada aproxima-se da 

solução do Conjunto da Gávea (1948) (ver fig.107), pela alternância de cheios e vazios da 

composição. Esta solução confere à fachada um valor artístico agregado, uma vez que os 

volumes de guarda-roupa são ordenados de modo a criarem um grande mural, muitas vezes 

enfatizado pela escolha de cores da fachada. 

      
Fig.226 - Paulo de Melo Sampaio. Motel Estoril. Beira, 1959. Foto: Autora. Fig.227 - Affonso Eduardo Reidy. 
Edifício Residencial do Conjunto Pedregulho. Rio de Janeiro, 1946. Fonte: MINDLIN, 1956, p.148.     

     
Fig.228 - Paulo de Melo Sampaio. Motel Estoril. Beira, 1959. Fonte: 
http://www.flickr.com/photos/mozambiqueportugalblogcom/2197956670/in/set-72157603284397995/. Acesso 
em 07 de Outubro de 2010. Fig.229 – Affonso Eduardo Reidy. Conjunto da Gávea. Rio de Janeiro, 1948. Fonte: 
Architectural Record (Abr.1956) 

 

O conjunto da Pampulha, de Oscar Niemeyer, teve uma repercussão sem precedentes 

entre os arquitectos brasileiros ditos ’modernos’ e nos países que assumidamente adoptaram 
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o vocabulário deste período. Em Moçambique, a estética da Igreja da Pampulha teve o seu 

lugar entre as formas mais repetidas em edifícios com a mesma função.  

 Em meados da década de 1950, João Garizo do Carmo buscou referências na Igreja de 

São Francisco de Assis (1943) (ver fig.89) para desenvolver o projecto da Igreja do Imaculado 

Coração de Maria (1956) que seria, à época, a primeira igreja moderna da cidade. Definida 

principalmente por uma abóbada que compõe a nave, a ela foi acrescida uma sinuosa 

marquise que se torna coberta abobadada de um volume menor e une a nave à cruz, 

remetendo à composição abobadada do projecto de Niemeyer. Neste projecto, o campanário 

da Pampulha teve a forma invertida, e se une à nave pela base da mesma. O tratamento da 

fachada do projecto de Garizo do Carmo mesclou elementos das fachadas da igreja da 

Pampulha, dividindo-se entre frestas com vitrais que simulam brises verticais fixos e um 

mural.   

As semelhanças apontadas com o projecto da Igreja da Pampulha levaram a sucessivas 

discussões sobre o tema, no Diário de Moçambique, em circulação na cidade da Beira. À 

convite do periódico, Garizo do Carmo respondeu às ‘acusações’ de plágio justificando a 

adopção de uma forma pura que é explorada antes mesmo do mestre brasileiro.5 Este não 

reconhecimento da influência da Pampulha pode ser, em parte, devido às soluções 

volumétricas das fachadas laterais e posterior, que tem a nave acoplada a volumes puros, que 

nas laterais correspondem aos acessos, e na fachada posterior, aos serviços de apoio à igreja. 

Isto seria, entretanto, contraditório a julgar pela ênfase preferencial à fachada frontal, que é 

feita de tal modo que os elementos anexos às outras fachadas se tornem invisíveis. O 

arquitecto reproduz, assim, a mesma concisão da proposta niemeyeriana, no sentido da leitura 

simplificada da forma, relegando a fachada frontal a mesma condição de elemento vertical, e à 

posterior a leitura horizontal. 

���������������������������������������� �������������������
5 Diário de Moçambique, Beira, 19 de Junho de 1956, p.3. 
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Figs.230 e 231 – João Garizo do Carmo. Igreja do Imaculado Coração de Maria (Igreja da Manga). Beira, 1956. 
Fotos: Autora 

 

A influência da Pampulha foi além do eixo Lourenço Marques-Beira, tendo se 

manifestado igualmente nas províncias sem grandes volumes de construção. Em Pemba, um 

arquitecto desconhecido projectou a Igreja Maria Auxiliadora, na qual a pureza da curva 

abobadada da nave foi substituída por arestas que não deixaram de sugerir semelhante forma. 

Neste projecto, o campanário de secção quadrangular une-se à nave através de uma marquise 

plana, na altura do acesso, e torna-se coberta de um volume isolado do lado oposto. A 

entrada de luz natural que no caso da Pampulha é feita através dos brises verticais é, em 

Pemba, feita através de um vitral de forma circular disposto no alto da fachada. Neste 

projecto o autor busca referências da tradição que, plasticamente, se traduzem em formas 

rectilíneas, e as incorpora ao moderno, sem deixar de remeter a proposta brasileira. 

Dentre os projectos que buscaram influências directas nas linhas da Igreja da Pampulha, 

destaca-se a Igreja de Pebane cujas referencias são inegáveis. O projecto de autoria 

desconhecida foi concebido segundo o mesmo partido de Niemeyer. As diferenças ficaram a 

cargo da marquise plana que se une o campanário, cortando a nave à meia altura, virando 

coberta apoiada sobre pilares inclinados, e o acesso marcado por três portas de formas 

ogivais. 
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Fig.232 – Autor desconhecido. Igreja Maria Auxiliadora. Pemba, década de 50-60.  

Fonte: Bruschi, Carrilho e Lage, 2005,  p.44. 

 

 
Fig.233 – Autor desconhecido. Igreja de Pebane. Pebane, década de 50-60. Fonte: 

http://petas.blogs.sapo.pt/2007/08. Acesso em 20 de Novembro de 2007. 

. 
O que todos os projectos têm em comum é a busca da harmonia pelo equílibrio de pesos 

da fachada, o que faz dos projectos de Pemba e Pebane, claramente mais bem sucedidos no 

resultado harmónico final. Considerando estes aspectos, o projecto de Garizo é o que mais se 

afasta das proporções do projecto original, pelas dimensões excessivas na vertical, que não 

encontram a mesma correspondência no volume coroado com a coberta sinuosa.  

A partir da composição da Igreja de S. Francisco de Assis, foram extraídas duas novas 

soluções formais: a parábola pura, cuja amplitude ganhou variações, e a sucessão de arcos que 

depois apareceu como coroamento ou cobertura dos edifícios. A estas formas orgânicas 

foram associados planos inclinados ou volumes prismáticos que completavam a composição. 
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Em 1956, as formas parabólicas foram eleitas para os edifícios temporários para a 

Exposição de Actividades Económicas de Moçambique (EAEM) ocorridos em Lourenço 

Marques e Beira. Na versão beirense, a parábola cria um pórtico que marca o acesso à 

exposição, e tem sua verticalidade enfatizada pelos tirantes que a unem a uma marquise 

horizontal. A versão de Tinoco transformou o arco num volume cuja estrutura é parte 

fundamental na percepção da forma. A escolha de estruturas metálicas e cobertura que não se 

transforma em vedação, estabelece a conexão visual entre espaços, que é requerida a tal 

programa. Apesar das relações compositivas comuns aos projectos de Tinoco e dos irmãos 

Roberto, o moçambicano experimenta uma leveza maior gerada pelas estruturas e esbeltez da 

cobertura. Esta solução o aproxima da escola de Affonso Reidy para o Conjunto Pedregulho, 

cujo volume se comporta da mesma maneira, mas com estruturas de concreto capazes de 

reproduzir a leveza da forma. Neste edifício, o volume orgânico também se une a outro 

prismático, numa composição ramificada.  

 
Fig.234 – Autor desconhecido. Exposição das Actividades Económicas de Moçambique (EAEM). Beira, 1956.                       

Fonte: FERNANDES, 2002, p.62. 
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Figs.235 e 236 – João José Tinoco. Exposição das Actividades Económicas de Moçambique (EAEM). Beira, 
1956. Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008, p.44 e 47.    

     
Fig.237 – Irmãos Roberto. Fábrica Sotreq. Rio de Janeiro. Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui (nr.42/43, 1952). 
Fig.238 – Affonso Reidy. Escola do Conjunto Pedregulho. Rio de Janeiro, 1948. Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui 
(nr.42/43, 1952) 

No final da década de 1950, Paulo de Melo Sampaio utilizou desta forma para criar um 

volume robusto, e que se pretendia ser de grande impacto visual na malha do bairro. A 

capacidade que as formas parabólicas têm de vencer grandes vãos também foi percebida por 

Ícaro de Castro Mello, que a elege como organismo único na definição da piscina coberta 

construída em São Paulo. Esta solução, entretanto, procura manter a silhueta esbelta que 

caracterizou o vocabulário carioca, ao reproduzir as curvas na extensão do edifício e na sua 

cobertura. No pavilhão moçambicano, o arquitecto une as formas sinuosas a outras 

ortogonais gerando uma composição maciça. Para restabelecer a leveza das formas ele cria a 

ideia de arcos rebatidos sobre o eixo horizontal, num desenho criado pelas venezianas fixas 

alinhadas verticalmente. Esta proposta surge, no Brasil, no traço de Oscar Niemeyer para o 

auditório de uma Escola Secundária em Belo Horizonte, cujo volume oval tem sua forma 

enfatizada no emolduramento da esquadria deslocada do centro geométrico. O arco 
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parabólico também marca o acesso ao campo de futebol, com uma forma que se destaca do 

extenso muro.  

      
Figs.239 e 240 – Paulo Sampaio. Pavilhão de Desportos do Clube Ferroviário. Beira, 1959. Fotos: Autora 

 
Fig.241 – Ícaro de Castro Mello. Piscina Coberta. São Paulo, 1952. Fonte: MINDLIN, 1956, p.198. 

 

 
Fig.242 – Oscar Niemeyer. Escola Secundária. Belo Horizonte, 1954. Fonte: PAPADAKI, 1955, p.155. 
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A incorporação de formas geométricas a outras orgânicas, repetiu alguns modelos 

divulgados nas publicações internacionais, criando soluções que buscavam a harmonia 

presente no vocabulário carioca. Em 1956, Garizo do Carmo projectou a Casa Maria Amaral, 

resultado da associação de uma forma hiperbólica e um plano inclinado que a intercepta. Esta 

solução volumétrica remete a uma série de projectos realizados por Niemeyer ao longo das 

décadas de 1940 e 1950, e que foi repetida por alguns dos arquitectos que comungavam deste 

vocabulário (ver figs.85 e 90). Na residência para Oswald de Andrade, Oscar Niemeyer 

parece reduzir o seu vocabulário àquilo que seria o resultado do corte do edifício, definido 

pela arcada seguida da cobertura inclinada. Nele são mantidas as linhas definidoras de tecto e 

parede enquanto elementos estruturais, mas mantendo a ideia do partido inicial.  

 
Fig.243 – João Garizo do Carmo. Casa Maria Amaral. Beira, 1956. Fonte: ALBUQUERQUE, 1998, p.49 

 
Fig.244 – Oscar Niemeyer. Casa Oswald de Andrade. Rio de Janeiro, 1938. Fonte: PAPADAKI, 1950, p.18 
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Fig.245– Affonso Eduardo Reidy. Ginásio do Conjunto Pedregulho. Rio de Janeiro, 1948. Fonte: The Architectural 
Review (Out.1950) 

No aeroclube de Vila Pery, actual cidade de Chimoio, o arco utilizado para criar um efeito 

de equilíbrio plástico da fachada, ganhou nova amplitude, acompanhando a curvatura da 

coberta. O resultado desta composição é uma fachada simétrica com equilíbrio de pesos feito 

pelos volumes prismáticos que ladeiam o edifício, apresentando diferenças são subtis. 

 

Fig.246 – Autor desconhecido. Aeroclube de Vila Pery. Vila Pery (actual Chimoio), década de 1950. Fonte: 
http://voandoemmozambique.blogspot.com/2009/01/559-fotos-de-aeroportos-e-aerdromos.html. Acesso em 06 
de Dezembro de 2010. 

No final da década de 50 iniciou-se, na cidade, o projecto para a nova Estação Ferroviária 

da Beira, do qual participariam três dos principais arquitectos da cidade. O edifício que 

deveria concentrar todas as actividades dos caminhos-de-ferro, outrora dispersas, primou pela 

sectorização das mesmas. Volumetricamente, esta solução se traduziria em volumes com 

formas distintas, ficando a cargo de cada arquitecto um volume distinto. A gare do edifício, 

de forma hiperbólica, ficou a cargo do arquitecto Paulo Sampaio. O bloco vertical de 

escritórios foi definido por Francisco de Castro, e os terminais, definidos pela sucessão de 

arcos parabólicos, por Garizo do Carmo. Apesar de definidas as responsabilidades, há um 

consenso de que a concepção geral foi de Paulo Sampaio. (ALBUQUERQUE, 1998, p.59.) 
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Fig.247 - Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Estação Ferroviária. Beira, 1960. Fonte: 
http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2004/04/mistrios_da_arq.html. Acesso em 23 de Setembro de 
2007.  

O partido do edifício remete-nos ao projecto de Oscar Niemeyer para o Hospital 

Sulamérica (ver fig.100), no qual é enfatizado o convívio das formas sinuosas e das rectilíneas. 

No caso da Beira, a busca por uma imponência reveladora da importância da instituição levou 

ao acréscimo da componente monumentalidade. A monumentalidade pretendida não se 

calcou apenas na escala do novo edifício, mas na inserção do mesmo no contexto urbano. 

Localizado num largo, o edifício dispõe de um afastamento tal que permite a contemplação 

do conjunto sem qualquer interferência visual. A escolha do local para implantação do 

projecto, próximo ao rio Chiveve, não atende apenas aos requisitos programáticos, mas 

responde a aspirações subjectivas, calcadas na identificação dos cidadãos com o local. 

Segundo Lawrence Vale (2008), a decisão de implantação constitui ponto de partida para a 

criação de uma identidade com o monumento. É na questão monumental que está a grande 

diferença entre os projectos moçambicano e brasileiro: o primeiro surgia como forma de 

consolidação de poder económico pela construção de uma sede que agrega valor pela riqueza 

ornamental e cultural, e o segundo, cujas dimensões inferiores, responde apenas a um 

programa funcional dentro de um vocabulário até então inusitado para o fim. 
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Fig.248 - Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Estação Ferroviária. Beira, 1960. Foto: Autora 

No projecto moçambicano, o partido tirado com o volume saliente da circulação vertical 

possibilitou um afastamento entre o volume da gare e o bloco de escritórios, permitindo uma 

melhor iluminação natural através da transparência dos vidros da gare, que se repetem na 

fachada posterior. Como nas propostas brasileiras, e em particular no Hospital Sulamérica, foi 

criado um elemento de contraposição à organicidade da gare que é definido por uma caixa 

que abriga o restaurante, e se projecta na fachada, apoiando-se às vigas hiperbólicas. Esta 

solução, apesar de pouco perceptível ao olhar desavisado, equilibra o todo, uma vez que a 

gare está deslocada do centro geométrico, dando a harmonia necessária a um edifício deste 

porte. 

    
Figs.249 e 250 - Paulo Sampaio, Francisco de Castro e Garizo do Carmo. Estação Ferroviária. Beira, 1960. Fotos: 
Autora   
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No bloco de escritórios da estação, foram reproduzidos detalhes estéticos como a 

marcação de pavimentos que neste caso foi definida por profundas reentrâncias, 

interrompidas apenas pelas vigas salientes na fachada. Esta solução conferiu maior leveza ao 

bloco que é acentuada pelos brises verticais móveis, que dão movimento à fachada. Ambos 

projectos apropriaram-se do arremate expressivo para definir os limites do edifício. Na leitura 

obtida do conjunto, ficam claras as linhas definidoras do edifício, que justificam a imediata 

apreensão do todo. Destacam-se a linha definidora da gare, enfatizada pelo recuo da fachada, 

a marcação de coroamento do bloco vertical, que nos induz a observação do corpo 

subtilmente disfarçado na leveza dos brises e nos rasgos da fachada que retiram o seu peso. 

Estas linhas da gare e do bloco são unidas pelo volume vertical de rápida apreensão dado o 

revestimento artístico que funciona no sentido da sua ênfase. 

Na década de 1970, o grupo de arquitectos que compunham o Atelier A121, liderado por 

João José Tinoco, desenvolveu um projecto para uma sede bancária que reproduzia os 

elementos formais utilizados na sede da CFM da Beira. A composição de volumes 

prismáticos e um corpo de cobertura curva estava destinada a uma área de destaque na área 

comercial de Lourenço Marques. A relação de escala indica uma nova opção desta 

composição para o desenvolvimento de projectos monumentais, no qual a grande cobertura 

com quatro pontos de apoio, seria o elemento central. 

 
Fig.251 – J.J. Tinoco (Atelier A121). Sede do Banco Comercial de Angola em Lourenço Marques. L.M., década 
de 1970. Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008, p.97.    
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Os arcos consecutivos da experiência da Pampulha, e suas reinterpretações foram 

reproduzidos, em Moçambique, na rápida passagem de Nuno Craveiro Lopes pela cidade de 

Pemba e em projecto semelhante realizado na capital, no qual ele traduziu um dos mais 

expressivos projectos influenciados pelo moderno brasileiro. A Estação de Serviço, projectada 

entre finais dos anos 50 e início dos 60, representa a leveza desta arquitectura de múltipla 

aplicabilidade. Definida apenas por uma coberta resultante da associação de abóbadas, a estação 

sustenta-se nos quatro apoios que acompanham a forma da coberta e em pilares delgados. Esta 

forma foi utilizada, entre outros, por Machado Moreira na área de lazer do Instituto de 

Puericultura e Pediatria (1953) no Rio de Janeiro (ver fig.92), e na cobertura do Hotel Regente na 

Gávea, projectado por Niemeyer. 

 
Fig.252 - Nuno Craveiro Lopes. Estação de Serviço. Pemba, década de 50-60. Fonte: BRUSCHI, CARRILHO e 
LAGE, 2005, p.51. 

 
Fig.253 – Oscar Niemeyer. Hotel Regente na Gávea. Rio de Janeiro. Fonte: The Architectural Review (Out.1950). 
Imagem republicada em L’Architecture d’Aujourd’hui (nr.42/43, 1952). 
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A parceria de Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa conduziu a uma nova fase de 

experimentação plástica, onde a ênfase estrutural consolida as formas curvas. Ainda que o 

conceito de simplicidade da forma que caracterizou o vocabulário da Escola Carioca não 

esteja tão presente na fábrica da indústria de alimentos Duchen, a clareza da forma surge na 

repetição das unidades estruturais. A Padaria Saipal  de Pancho Guedes repete este partido 

pela máxima expressão das estruturas orgânicas, obtendo entretanto um resultado diferente 

no que concerne à clareza da forma, uma vez que além destas características, o edifício detêm 

maior dinâmica, assente nos recortes acentuados, na singularidade das estruturas em cada 

lado da fachada, e na adição de volumes. 

      
Figs.254 e 255 - Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa. Fábrica Duchen. São Paulo, 1950. Fonte: L’Architecture 
d’Aujourd’hui (nr.42/43, 1952)  

     
Figs.256 e 257 – Pancho Guedes. Padaria Saipal. Lourenço Marques, 1954. Fotos: Autora 

O coroamento foi um dos elementos formais da nova modernidade moçambicana que 

mais remeteu à brasilidade arquitectónica. Na cena beirense, o recurso do coroamento 

também foi bastante explorado, embora não tanto quanto o foi na capital, cuja liberdade 
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plástica parecia reflectir-se maioritariamente no alto dos edifícios. Utilizado como elemento 

compositivo de contraposição ao conjunto, o coroamento assumiu as mais diversas formas e 

abrigava, maioritariamente, as dependências dos edifícios, ou simplesmente denotava a sua 

singularidade. As formas eleitas para compor este elemento estiveram vinculadas com as 

mesmas propostas no vocabulário brasileiro. E de novo, as curvas da Igreja da Pampulha, a 

associação de formas orgânicas e planos inclinados, e os chamados ‘telhados borboleta’, 

figuraram entre os utilizados para coroamento e marquises de marcação de acessos. 

      
Fig.258 – Autor desconhecido. Edifício residencial. Lourenço Marques, décadas de 1950-60. Foto: Autora. Fig.259 
– Autor desconhecido. Edifício Rocha Martins. Lourenço Marques, décadas de 1950-60. Foto: Autora 

No projecto do edifício “O leão que ri”, Pancho Guedes explorou um recurso de 

coroamento baseado na sucessão de abóbadas que abrigam as dependências dos empregados. 

Neste projecto, as influências de Gaudí mesclam-se ao vocabulário brasileiro, resultando 

numa composição singular, onde a dinâmica natural das curvas é acrescida aos avanços e 

recuos dos balcões que compõem as varandas. A expressividade das formas do edifício, aliada 

as escolhas cromáticas servem o propósito de ênfase das partes do edifício. As linhas de 

contorno da lateral da fachada recriam a ideia de dentadura materializada pelos balcões que 

parecem suspensos na fachada dado efeito de luz e sombra conseguidos nos avanços das 

varandas. Por fim a ideia de juba recriadas na laterais, que definem os limites do mural que 

marca o início do coroamento.    
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Fig.260 - Pancho Guedes. Edifício “O leão que ri”. Lourenço Marques, 1955. Fonte: 
http://guedes.info/Liv01.htm. Acesso em 08 de Janeiro de 2008.    

 

Em provável referência ao projecto da Sede da Rede Ferroviária do Rio Grande do Sul 

(ver fig.99), de Affonso Reidy e Jorge Machado Moreira, surgem em Lourenço Marques e 

Beira, edifícios com tratamento de coroamento semelhante. Na versão brasileira, a sucessão 

de arcos hiperbólicos surge associada a um plano inclinado, conferindo um expressivo 

contraponto ao conjunto. É a este elemento que as imagens publicadas dão enfoque 

particular, ao criarem uma perspectiva que privilegie as formas orgânicas do topo do edifício.  

Tirando partido da expressividade das formas sinuosas, Francisco de Castro coroou o Hotel 

Embaixador (1958), cuja robustez volumétrica parecia clamar, como forma de conferir leveza 

ao conjunto. Visando a leveza, ele lança mão da mesma solução de marcação de pavimentos 

pela via das reentrâncias profundas, com exposição da estrutura, que viria a utilizar no 

projecto da Estação Ferroviária. A dinâmica da fachada é feita por uma série de cheios e 

vazios criados pelos planos brancos e pelas varandas, respectivamente. O coroamento feito 

por um arremate ganhou destaque com uma coberta ondulante que define a área destinada às 

dependências dos empregados do hotel. Francisco de Assis utiliza do mesmo recurso para 

coroar a fachada lateral do Hospital Miguel Bombarda (1958), hoje Hospital Central de 

Maputo, em Lourenço Marques. Neste caso, o coroamento parece ser mera aplicação sobre o 

plano da fachada, sem interferir directamente na cobertura do edifício. 
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Fig.261 – Francisco de Castro. Hotel Embaixador. Beira, 1958. Fonte: 
http://mocambique.wordpress.com/page/124/. Acesso em 21 de Novembro de 2007. Fig.262 – Francisco de Assis. 
Hospital Miguel Bombarda, actual Hospital Central de Maputo. Lourenço Marques, 1958. Foto: Autora 

Apesar da preferência por formas sinuosas como opção de coroamento, formas 

rectilíneas também foram exploradas, e aqui se utilizaram as cobertas invertidas que 

compunham os telhados borboleta. No edifício residencial, Pancho Guedes marca uma linha 

divisória entre corpo e coroamento, enfatizando o papel deste último enquanto volume que 

repousa sobre o prisma para completar a composição. No hospital, a cobertura invertida 

serve de marquise e marca os acessos de dois blocos equidistantes. 

 

      
Fig.263 – Pancho Guedes. Edifício Residencial na Maxaquene. Lourenço Marques, 1956. Foto: Autora. Fig.264 – 
Francisco de Assis. Hospital Miguel Bombarda., actual Hospital Central de Maputo. Lourenço Marques, 1958. 
Foto: Autora 
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Este tipo de coroamento foi explorado no projecto de J. J. Tinoco para o pavilhão 

moçambicano na feira ocorrida na Rodésia em 1959. Nesta proposta, a cobertura ganhou 

uma proposição mais aproximada ao projecto de Le Corbusier para o seu Centro na Suiça 

que, no entanto, é posterior a proposta de Tinoco. Estas semelhantes lembram-nos que no 

considerar das primeiras influências estéticas modernas, é necessário voltar à figura de Le 

Corbusier, e observar a racionalidade das formas puras. Da arquitectura brasileira, o pavilhão 

moçambicano incorpora as ferramentas de ênfase da forma, ao sobrepor volumes prismáticos 

de tal modo que o pavimento superior avance em relação ao plano da fachada térrea. Este 

recurso recupera a capacidade de manipulação da luz em prol do edifício, já que se cria uma 

sombra que aqui é enfatizada pelas paredes escuras do térreo. O corpo principal é 

emoldurado deixando, entretanto, uma fachada cega para a livre expressão artística que, em 

fachadas opacas, tendeu sempre para a afirmação do volume. A cobertura que é solta do 

corpo cria uma área de sombra tal, que este volume expressivo tem seu peso menosprezado 

pela impressão de flutuação que foi gerada. 

 
Fig.265 – João José Tinoco. Pavilhão de Moçambique na Central Trade Fair. Buluwayo – Rodésia,  1959.  

Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008. 
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Fig.266 - Le Corbusier. Centro Le Corbusier. Zurique, Suiça, 1963-1967. Fonte: 
http://www.dearchitecturablog.com/?p=770. Acesso em 12 de Janeiro de 2011. 

O entendimento da plasticidade brasileira levou a diversas manifestações em todo o país. 

A apropriação de elementos de definição da brasilidade arquitectónica trouxe novas chaves 

para as manifestações estéticas, que se revelaram distintas em cada cidade. Os dispositivos de 

atendimento ao clima, as novas formas de diálogo com as artes, e a própria volumetria do 

edifício, foram manipulados dentro das possibilidades e restrições existentes. Questões de 

ordem política e económica tiveram papel activo na definição do grau de liberdade plástica. 

Em Lourenço Marques, cidade onde a origem de poder de influência era diversa, a 

plasticidade se revelou tão diversa quanto a situação lá vivida. Nas outras cidades, pelo 

contrário, a liberdade experimentada era tão grande quanto o poder de decisão dos 

portugueses, que constituíam maioria. A estes factores une-se a legislação que exigia edifícios 

geminados, com fachadas laterais cegas e o pavimento térreo destinado ao comércio, mas que 

por outro lado abrem uma nova opção plástica, pela via das manifestações artísticas em 

planos de fachada cegos. Esta obrigatoriedade limitava experiências mais ousadas, fazendo 

dos lotes de esquina, terrenos privilegiados. A cidade da Beira, pelo contrário, conseguiu 

driblar esta obrigatoriedade, e ficou caracterizada por uma busca entusiástica pelas formas do 

moderno brasileiro. Ali, o número reduzido de arquitectos em relação à capital, e o volume 

de obras dos arquitectos actuantes, estimulados pelo prémio Araújo Lacerda, conduziu a uma 

unidade plástica singular na cena moçambicana. Como acontecia na capital, a cidade da Beira 
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exibia formas e volumes inspirados nos projectos brasileiros de maior projecção 

internacional, acompanhando a sua evolução.   

A descoberta do moderno brasileiro permitiu um desabrochar de novas experiências no 

campo plástico, quer pela pureza das formas inspiradas na leveza niemeyeriana, quer na 

expressividade das estruturas de concreto do Stand de Automóveis (figs.135, 136) e da 

Padaria Saipal (figs.256,257) de Pancho Guedes. Dentro deste quadro, é de destacar a linha 

ténue entre a arquitectura e a escultura na obra de Pancho Guedes, e particularmente no seu 

Stiloguedes, onde o edifício se torna um acontecimento na malha urbana.  Mesmo em 

edifícios menos expressivos, Guedes traz a arte para a arquitectura, através de desenhos 

distintos dos elementos vazados do edifício Abreu, Santos & Rocha (figs.114, 115) que, 

unidos, compõem um mural de arte abstracta. Outros exemplos de arquitectura trabalhada 

como grandes murais ficaram a cargo do Motel Estoril (fig.228) e do Hotel Embaixador 

(fig.261), em cujas fachadas foram criados planos que se projectam formando um jogo de 

cheios e vazios em todo o conjunto. Nos projectos da Aeronática Civil (fig.126) e do Palácio 

das Repartições (fig.127), é tirado partido da grelha de protecção solar que, no conjunto nos 

dá uma leitura de mural directamente aplicado sobre as janelas.  

O carácter individualista da obra de arte surge, assim, como contribuição fundamental na 

recriação e afirmação de formas e volumes. O valor plástico das propostas brasileiras resgata 

o papel da arquitectura enquanto acontecimento visual, e enfatiza a sua tridimensionalidade. 

Arte e arquitectura andaram juntos para a construção de efeitos mais expressivos e marcar 

um novo momento político e social. 

*  *  * 

A apresentação mundial da arquitectura moderna brasileira por meio dos periódicos e 

não-periódicos, deu ao mundo a possibilidade de ver o valor da arquitectura não apenas pela 

sua capacidade de resolver problemas funcionais, mas também em sua dimensão artística e 

visual. A importação deste vocabulário não se referiu apenas à repetição de formas, à 

aplicação de dispositivos que satisfaçam as necessidades climáticas do local e sequer ao 

diálogo espacial de arte e arquitectura. A importação refere-se antes ao resgate do valor da 

arquitectura como arte plástica capaz de fornecer meios alternativos para o racionalismo do 
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movimento moderno, através de conceitos subjectivos de harmonia, equilíbrio e dinâmica da 

forma. 

 A escassez de análises teóricas aprofundadas exclui, em certa medida, o carácter de 

experimentação sensorial possibilitado apenas pelo percorrer da edificação, e o entendimento 

das teorias que sustentaram esta produção. A comunicação deste valor estético final 

desvinculado das bases teóricas criou uma lacuna no entendimento do moderno brasileiro e 

das particularidades inerentes a ele. Assim sendo, a importação dos modelos plástico-formais 

nem sempre estiveram imbuídos das subtilezas presentes nesta arquitectura, abrindo espaço 

para controvérsias quando se trata desta apropriação estética. Entretanto, questões como o 

controle da luz e os efeitos plásticos criados na edificação, e o domínio estrutural para a 

máxima expressão da forma, foram enfatizadas na qualidade fotográfica, muitas vezes 

monocromáticas, e por isso, com grau de pregnância mais forte, além do ângulo retratado, 

que induz o olhar do observador à uma leitura específica.  

O entendimento destes valores subjectivos impressos em fotografias é, portanto, 

privilégio do receptor destas, que se insira num ambiente social, político e cultural tal, que o 

torne capaz de descodificar estas imagens. Deste modo, a recepção portuguesa passou do 

entusiasmo inicial que se traduziu na repetição destas imagens, para a sua descodificação que 

se reflectiu num novo rumo para a arquitectura nacional. O reconhecimento historiográfico 

do papel da arquitectura brasileira na definição de um novo rumo para a arquitectura 

portuguesa não garantiu, entretanto, o reconhecimento desta influência por parte dos 

arquitectos actuantes em Moçambique. Isto em parte se explica pela imigração precoce dos 

arquitectos, o que faz de Pancho Guedes, cuja formação foi diferenciada, e em grande parte 

africana, o arquitecto que melhor absorveu as ditas subtilezas do vocabulário carioca como 

elemento enriquecedor no recriar da sua obra. 

A par deste reconhecimento historiográfico, e por vezes nele integrado, 
sucede uma curiosa relutância em admitir a influência brasileira, que tinha 
sido bem real, como o testemunham inúmeras obras edificadas no Portugal 
Ibérico, Insular e, até segunda metade da década de 70, Africano.6 

���������������������������������������� �������������������
6 RAMOS e MATOS. Recepção da arquitectura Moderna Brasileira em Portugal, p.16. 
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A influência do moderno brasileiro, em Moçambique, manifestou-se de forma diferente 

em cada província. Em Lourenço Marques, o domínio parcial dos portugueses, aliado a uma 

indústria da construção crescente, dominada por estrangeiros, levou a que a cidade denotasse 

influências diversas em sua arquitectura, cujas influências do moderno brasileiro estavam 

calcadas nos elementos de protecção climática, telhados em borboleta, coroamento como 

elemento de contraposição ao conjunto, na integração das artes e, muito raramente, na 

semelhança volumétrica. Na cidade da Beira, pelo contrário, o domínio político e económico, 

maioritariamente encabeçado pelos portugueses, resultou numa unidade plástica que trazia 

consigo muito mais elementos do vocabulário estético da chamada Escola Carioca: elementos 

de protecção climática, telhados em borboleta, coroamento dos edifícios, marcação de 

acessos, integração das artes e a semelhança volumétrica. Os projectos realizados fora do eixo 

Lourenço Marques-Beira acompanharam o entusiasmo pela arquitectura brasileira que se 

reflectiu na cidade da Beira. Aqui, entretanto, foi alcançado, em alguns casos, uma maturidade 

projectual que se traduziria numa arquitectura mais crítica, sendo portanto, o local onde se 

observam projectos que denotam a busca por elementos da tradição ignorados em meio ao 

fascínio pela nova arquitectura brasileira. 

 

 

 

 





CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da arquitectura moderna brasileira, que começou no final da década 

de 1920, culminou em três décadas de intensa produção arquitectónica que se tornou 

referência entre profissionais da área em todo o mundo. Esta produção singular, que buscou 

sua afirmação como moderno com o resgate de tradições coloniais, tornou-se notória dada a 

dualidade entre moderno e tradicional. Esta dualidade resultou em respostas satisfatórias ao 

atendimento do clima dos trópicos através da utilização de elementos vazados resgatados da 

tradição, e das modernas soluções corbusianas dos brise-soleil. A sinuosidade barroca, apesar 

da robustez das suas formas, evoluiu para uma leveza das formas orgânicas do moderno 

brasileiro, reforçada pela aplicação de painéis que desmaterializavam os elementos de 

vedação.  

O programa de estreitamento das relações entre o Brasil e o EUA fez deste moderno 

brasileiro alvo do interesse internacional com a publicação de Brazil Builds, ao que se seguiram 

inúmeras publicações nas revistas especializadas entre as décadas de 1940 e 1960, e por fim a 

visão nacional de Henrique Mindlin (1956) que, pelo período, consegue reunir todos os 

grandes exemplares desta produção.  

O que estas publicações comungavam era um grande acervo fotográfico cuja força o 

texto discursivo ainda era incapaz de acompanhar. A historiografia da arquitectura brasileira 

que ainda estava sendo escrita, deixava assim em aberto uma lacuna para diversas 

interpretações das imagens publicadas. Com isto, o registo da realidade primeira – o edifício 

tal qual observado pelo fotógrafo –, passou a traduzir pontos de vista pessoais, e deixando ao 

receptor o papel de interpretação de uma realidade pouco imparcial. Da mesma forma que a 

captura das imagens trazia questões particulares subjectivas, as publicações também tinham 

seus interesses e preferências na transmissão dos valores desta arquitectura. Entretanto, foi o 

valor da arquitectura como instrumento de comunicação visual que a tornou marcante. Os 

elementos de brasilidade desenvolvidos separadamente uniam-se assim na construção de um 

bem maior calcado na plástica.  

Esta riqueza plástica da Escola Carioca chegou a Portugal num momento particular. Os 

dilemas pelos quais o Brasil passara eram vivenciados pelos portugueses com uma dimensão 

ainda maior. A educação em arquitectura dividia-se entre a tradicional ENBA, cujo pilar 
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estava no regime de Salazar, e a moderna Escola do Porto apoiada por sectores progressistas. 

O vocabulário brasileiro permitiu um meio-termo entre o nacionalismo excessivo que 

defendia as tradições locais que, na arquitectura se traduziu na utilização de elementos 

tradicionais, e o entusiasmo pelo estilo internacional que já era praticado em outros centros 

europeus de construção. Neste momento de descoberta da arquitectura moderna no pós-

guerra, os princípios do moderno brasileiro tiveram papel determinante na opção estética sem 

ser, entretanto, a única influência a considerar. 

A situação política nacional, cuja ditadura detinha controlo dos rumos culturais, fez dos 

arquitectos portugueses, receptores peculiares na cena internacional, na medida em que estes 

se identificavam com o momento de busca de afirmação de uma estética progressista já 

vivenciada pelos brasileiros. Ainda que alguns dos temas não tenham sido exaustivamente 

explorados, como é o caso das artes se comparado com os outros temas, os portugueses 

possuíam mecanismos de descodificação da mensagem baseados nas relações culturais que os 

permitiam reviver experiências anteriores como o muxarabi e a azulejaria.  

Esta identificação imediata com os valores do moderno brasileiro levou a importação 

deste vocabulário, e foi neste período que antecedeu o conciliar com a tradição local e 

condução para um rumo próprio, que os arquitectos portugueses recém-formados imigraram 

para a África Portuguesa. O contacto com a arquitectura brasileira ocorreu através de Brazil 

Builds e das revistas que tiveram seus números especiais publicados até o início do maior 

número de imigrações, em 1952.  

A arquitectura brasileira passou então a representar a materialização bem sucedida de um 

possível culminar de ideias das Escolas de Lisboa e do Porto, e foi esta ideia de modernidade 

transmitida pelas imagens publicadas e facilmente identificáveis com os portugueses, que 

levou a construção de edifícios inspirados nesta nova linguagem arquitectónica. Num 

primeiro momento, que vai até o começo da década de 1960, foram exploradas as formas 

mais arrojadas inspiradas na Pampulha e suas reinterpretações. Este período coincidiu 

também com construções de edifícios paradigmáticos na cena nacional, e de grande 

representatividade política e económica. Após este período que foi marcado com o início das 

guerras de descolonização houve um retrocesso em termos de estética divulgada, que levou a 

retomada de formas do começo da produção brasileira. Volumes racionais, com ou sem 

empenas, o edifício sobre pilotis, que apesar de pouco frequentes, compuseram importantes 
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edificações, e a ininterrupta utilização dos elementos vazados, que eram facilmente aplicáveis 

em Moçambique devido a semelhança do clima dos trópicos.  

O volume expressivo de obras com clara influência brasileira foi primeiramente 

possibilitado por uma imigração em massa de arquitectos portugueses entusiasmados pelo 

vocabulário brasileiro, e por uma indústria da construção que vivia o seu melhor momento e 

permitia um vasto campo de experimentação. Ao facto alia-se um grande volume de 

encomendas que os arquitectos detinham neste período, e que também contribuiu na 

manutenção deste léxico, já que não restava tempo para a revisão das bases desta produção.  

Como aconteceu no Brasil e em Portugal, questões políticas e económicas interferiram 

directamente na linguagem arquitectónica adoptada. Em Lourenço Marques, onde as 

influências político-económicas eram diversas, a influência brasileira centrou-se, 

plasticamente, na dinâmica da fachada através de elementos de protecção climática, que 

variaram dos elementos vazados ao brise- soleil de aplicações diversas. Outro dos recursos 

explorados foi o coroamento, como um dos raros momentos de organicidade das formas. O 

caso da cidade da Beira e de outras cidades menores onde o domínio era maioritariamente 

encabeçado pelos portugueses, o vocabulário pôde ali alcançar uma unidade plástica que 

acompanhou mais de perto o vocabulário brasileiro. A qualidade plástica dos projectos 

beirenses deveu-se a uma postura mais crítica por parte dos arquitectos e um olhar atento do 

diário da cidade e do prémio Araújo Lacerda. A capital, pelo contrário, viu grandes projectos 

divididos entre arquitectos e mestres de obra. Dentre os temas de brasilidade arquitectónica 

explorados, a arte constituiu o mais rico pilar, dado grande número de artistas locais que 

viram nesta nova arquitectura a possibilidade de expansão da sua arte.  

Apesar das claras influências da arquitectura moderna brasileira em Moçambique, é 

necessário considerar a possibilidade destas soluções terem sido respostas naturais às 

condições climáticas similares, às novas possibilidades proporcionadas pelo advento do 

concreto armado, ou mesmo à uma influência de mestres europeus, particularmente Le 

Corbusier. Às indiscutíveis formas publicadas surgiram muitas vezes incorporadas soluções 

menos arrojadas que denunciavam uma arquitectura ainda em fase de experimentação.   

Quando aqui se fala, então, da importação de uma imagem, não se refere a translação 

literal das imagens publicadas em livros e revistas internacionais, mas a descodificação de 

princípios inerentes ao vocabulário e nem sempre verbalizados em discussões teóricas. 
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Refere-se também ao carácter libertador e conciliador de arquitectos progressistas e de um 

governo conivente, se não pelo assumido apoio ao moderno, ao menos nos investimentos 

financeiros. O moderno brasileiro em Moçambique significou assim uma imagem de 

progresso, uma efectivação do moderno por meio de uma estética que se tornou comum, 

além de representante estético das mais importantes construções do período. 

Com a independência, em Junho de 1975, o volume de construções caiu vertiginosamente 

e encerrou-se um ciclo de grandes produções arquitectónicas, quer encabeçadas por 

arquitectos portugueses que abandonaram o país, quer encabeçadas pelos mestres de obra 

estrangeiros que viram a indústria da construção falir. 

O legado arquitectónico deixado em Moçambique nos últimos anos da presença 

portuguesa foi superior à produção portuguesa nos quatro séculos de colonização. No pós-

independência, este legado que logo foi nacionalizado pelo governo, entrou em decadência. 

Esta falta de cuidado por estes edifícios está, a meu ver, não só relacionado à instabilidade 

política e económica, mas também a falta de identificação (ainda que inconsciente) com um 

ambiente construído num período de repressão. A identidade, entretanto, está muito mais 

voltada para os espaços públicos, para os mais de 60 km de vias arborizadas, no caso 

específico de Lourenço Marques. O mesmo acontece na cidade da Beira onde a valorização é 

também muito maior pelos espaços de socialização, em detrimento do privado. As raras 

excepções de reconhecimento deste património não residem apenas nas qualidades plásticas 

das mesmas, mas na questão da monumentalidade, nem sempre ligada à reunião das artes, 

mas ao conceito de monumento pela escala da edificação.  

A multiplicidade étnica da cidade da Beira fazia dela mais aberta para novas recepções 

culturais, de que a arquitectura faz parte. Desde cedo cidade de veraneio, a Beira recebeu 

experiências arquitectónicas arrojadas cujo traço urbanístico permitiu, a muitos edifícios, a 

consolidação do reconhecimento do património construído. Lourenço Marques, pelo 

contrário, manteve sua arquitectura tão racional quando o seu traçado, respeitando um bem 

maior calcado na unidade urbanística peculiar a esta cidade notadamente cosmopolita. O 

urbanismo revelava assim seu papel determinante nas resoluções plástico-formais das cidades 

moçambicanas. O valor urbanístico aliado às disparidades da presença, nas duas cidades, 

daqueles que se identificaram com o moderno brasileiro, resultou em apreensões estéticas 

distintas. É também notável o período de queda da indústria da construção no começo da 
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década de 1960 e o início das guerras de libertação, como eventos importantes nas alterações 

existentes a nível de influências do vocabulário brasileiro, uma vez que a partir deste 

momento, há uma maior exploração do vocabulário racional, de que o Banco de Angola é 

excepção, tomando como partido as mesmas soluções monumentais da Sede dos Caminhos-

de-ferro da Beira. 

O grande ensinamento que esta arquitectura lá deixou, foi a possibilidade de soluções 

plásticas alternativas à rigidez legislativa e que se adeqúem às condições climáticas locais. A 

integração das artes permitiu uma valorização dos artistas plásticos locais, por ter constituído 

o momento único em que profissionais moçambicanos, enquanto artistas, participaram 

activamente do processo criativo e compositivo das edificações. Esta consciência de 

valorização das artes através da sua integração aos projectos, manteve-se no cenário 

moçambicano ainda que desvinculado do processo projectual, tanto como uma forma de 

resgate da tradição, quanto como elemento de valorização da obra. Tomando estas 

particularidades como questões essenciais, é legítimo afirmar que o património moderno 

construído no período de colonização é património imposto? 

Os arquitectos portugueses deixaram, em Moçambique, um importante legado 

influenciado pelo moderno brasileiro, que precisa ser reconhecido e salvaguardado enquanto 

património moderno, não só pelo volume de construções que conforma o perfil das cidades, 

e que portanto, não pode ser ignorado, mas porque releva aspectos peculiares da sua cultura, 

materializada sob a forma de uma arquitectura que ainda colonial, é moderna e moçambicana. 
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ALBERTO SOEIRO

 
Foi um dos primeiros arquitectos a chegar à Moçambique. 
Formado pela tradicional EBAL, iniciou sua actividade 
projectual na colónia em 1952. Em Moçambique, fixou 
residência na capital onde desenvolveu a maior parte dos seus 
projectos.  
 
Principais projectos: Edifício residencial Carvalho & Catarino 
(1959), Edifício misto TAP-Montepio (1960), o Hospital 
Dispensário de Dermatologia (1961) e o Hospital de 
Tuberculose  (1961), ambos em parceria com o arquitecto João 
José Tinoco,  Aeroportos de Nampula, em parceria com João 
José Tinoco e Carlota Quintanilha, e de Quelimane. 
 
 
AMÂNCIO D’ALPOIM MIRANDA GUEDES ‘Pancho 

Guedes’ (1925-)  

 

É um arquitecto, pintor e escultor português, nascido em 
Lisboa. Estudou em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Lisboa, 
Lourenço Marques, Joanesburgo e no Porto, tendo se formado 
pela Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo. Neste 
momento, a África do Sul tinha suas escolas fortemente 
influenciadas pela obra corbusiana, e também, em menor 
intensidade, pelo modernismo brasileiro. Esta formação 
diversificada, fez dele o mais crítico dos arquitectos actuantes no 
país, e garantiu o seu nome entre os membros do TEAM X, 
desde 1962. Em 1950, estabeleceu-se em Lourenço Marques e 
abriu um atelier onde projectou durante vinte e cinco anos. O 
seu trabalho foi reconhecido pelo chamado Stiloguedes, com 
plantas racionais e cortes expressionistas, cujos maiores 
exemplares foram projectados para a cidade. Em 1961 
participou da Bienal de São Paulo, e em 1962 a revista francesa 
L’Architecture d’Aujordhui publicou um artigo entitulado 
Architectures Fantastiques onde divulgava as suas obras.. Nesse 
mesmo ano participou do 1º Congresso de Arte Africana em 
Salibury, Rodésia, onde apresenta pinturas, esculturas e outras 
obras que despertam um enorme interesse. 
 
Principais projectos: Edifício Habitacional Prometeus (1951), 
Edifício Dragão (1951), Edifício Jossub/Hotel Tamariz (1951), 
Garagem Otto Barbosa (1953), Edifício Abreu, Santos e Rocha 
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(1953), Padaria Saipal (1954), Edifício Tonelli (1954), 
Restaurante Zambi (1954), Edifício “O Leão que ri” (1955), 
Jardim Infantil Piramidal (1957) Igreja da Sagrada Família 
(Machava, LM, 1960-61), Edifício Octávio Lobo (1967), Escola 
e Residência de enfermeiras (Chicumbane, 1970).  
 
FRANCISCO ASSIS 

 
Arquitecto português, iniciou sua actividade projectual em 
Lourenço Marques na década de 1940, tendo trabalhado no 
Gabinete de Obras Públicas.  
 
Principais projectos: Projecto de ampliação da Escola Técnica Sá 
de Bandeira (1951), ampliação do Hospital Miguel Bombarda 
(1958), Direcção Provincial de Saúde, actual Ministério da Saúde 
(1971). 
 
FRANCISCO DE CASTRO (1923-)

 

Arquitecto nascido em Lisboa, cursou Arquitectura na EBAL 
entre 1939 e 1952. Em 1953 foi para Moçambique, contratado 
pela Companhia de Moçambique para concluir o projecto do 
Grande Hotel da Beira (1947), de autoria do arquitecto José 
Porto, tendo se decidido a fixar residência na cidade até início da 
década seguinte, altura em retornou a Portugal, continuando a 
projectar para Moçambique. 
 
Principais projectos: Grande Hotel da Beira (1947), Hotel 
Embaixador (1958), Estação de Caminhos-de-ferro da Beira 
(1960), Banco Nacional Ultramarino (BNU) de Quelimane 
(1973). 
 

JOÃO GARIZO DO CARMO (Beira, 1917 – Cascais, 1974)

 

Arquitecto nascido em Moçambique, na cidade da Beira, 
estudou arquitectura na EBAP entre 1942 e 1949, tendo 
concluído apenas em 1951, na Escola de Lisboa. Regressou a 
Beira em 1952, na companhia do irmão, Jorge Garizo do Carmo 
(1927-1997), com quem trabalhou enquanto artista plástico. A 
sua actividade projectual foi essencialmente de encomenda 
privada, desenvolvida na Beira, com as notáveis excepções do 
Cine-teatro São Jorge e da Sede dos caminhos-de-ferro de 
Moçambique na cidade da Beira. Nos anos de 1954 e 1955, foi 
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vencedor do Prémio Municipal Araújo Lacerda. Em 1964, uma 
doença levou ao gradual desligamento da actividade projectual, 
tendo se dedicado ao ensino até 1972, momento em que 
regressa a Portugal.  
 
Principais projectos: Edifício Habitacional Multifamiliar (1952), 
Cine-teatro São Jorge (1953), Casa Maria do Amaral (1956), 
Igreja da Manga (1956), Pousada do Macuti (1957), Estação 
Ferroviária (1960), Casa dos Bicos (1961?), Edifício Nauticus 
(1963).  
 

 

JOÃO JOSÉ TINOCO (Coimbra, 1924 – Lisboa, 1983) 

 

Cursou arquitectura entre 1945 e 1948 na Escola de Lisboa e 
depois na do Porto. Seu trabalho final de graduação foi 
defendido em 1952, e já demonstrava reflexos do Congresso de 
1948. Migrou para Angola com a sua mulher, Carlota 
Quintanilha em 1953, e depois para Moçambique em 1956, 
tendo se fixado em capital. Entre 1956 e 1959, leccionou na 
Escola Industrial Mouzinho de Albuquerque, hoje, Escola 
Industrial 1º de Maio. Desde a sua chegada, desenvolveu um 
grande número de projectos de encomenda pública, muitos 
deles em parceria com a mulher. A partir dos anos 1960, a 
guerra de descolonização, faz da encomenda privada seus maior 
cliente. Em 1972, cria o atelier A121 com os arquitectos 
António Matos Veloso e Octávio Rego Costa. Regressa a 
Portugal depois da independência, em 1975, onde continua a 
exercer a profissão.  
 

Principais projectos: Pavilhão de Agricultura da EAEM 
(Lourenço Marques, 1956), Pavilhão de Moçambique na Central 
Trade Fair de Bulawayo (Rodésia, actual Zimbabwe, 1959), 
Pavilhão das Repartições de Vila Cabral (1961) e de Cabo 
Delgado (1965), Hospital de Tuberculose com Alberto Soeiro 
(1961), Hotel na Ilha de Inhaca, Fábrica de Relógios A 
Reguladora de Moçambique, os aeroportos de Nampula, com 
Alberto Soeiro, e o do Porto Amélia. 
 

JOSÉ GOMES BASTOS (1914-1991)

 

Arquitecto português, cuja actividade projectual era 
desenvolvida em seu atelier em Lisboa, teve uma contribuição 
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pontual em Moçambique. Foi responsável pelo projecto do 
Banco Nacional Ultramarino (BNU), desenvolvido na 
metrópole. Para o projecto, Gomes Bastos delegou o arquitecto 
Marco Miranda Guedes para o acompanhamento da obra. 
 

MARIA CARLOTA QUINTANILHA (n.1923)

 

Arquitecta portuguesa, casada com o também arquitecto José 
João Tinoco, migrou para Angola em 1953, e em 1956 para 
Moçambique, onde desenvolveu grande parte dos seus projectos 
em parceria com o marido.  
 
Principais projectos: Pavilhão de Agricultura da EAEM 
(Lourenço Marques, 1956), Pavilhão de Moçambique na Central 
Trade Fair de Bulawayo (Rodésia, actual Zimbabwe, 1959), 
Pavilhão das Repartições de Vila Cabral (1961) e de Cabo 
Delgado (1965), os aeroportos de Nampula, com Tinoco e 
Alberto Soeiro, e o do Porto Amélia. 
 

MARCO MIRANDA GUEDES

 

Arquitecto português, formado pela Escola do Porto, trabalhou 
no atelier do arquitecto José Gomes Bastos em Lisboa. As 
restrições à práctica profissional da década de 1950, fê-lo migrar 
para Moçambique em 1958, onde começou a projectar desde a 
sua chegada. Apesar de não ter feito parte dos grandes centros 
de discussões na EBAP, Miranda Guedes deteve seu vocabulário 
ao formalismo modernista que caracterizou as obras 
desenvolvidas em Lourenço Marques. A sua produção esteve 
essencialmente voltada para os edifícios habitacionais 
multifamiliares, muitos deles desenvolvidos em parceria com 
Octávio Pó. A pouca inventividade plástica fez com que fosse 
visto pelos colegas como arquitecto ao serviço da especulação 
imobiliária, tendo entretanto, sido responsável pelo grande 
volume de exemplares modernos da cidade. O arquitecto 
permaneceu em Moçambique por dezasseis anos.  
 
Principais projectos: Edifício Comercial Kakoobhai (1958), 
Edifício Habitacional António Figueiredo, Seminário e Colégio 
Bosco (1964), Edifício 33 andares (1972) que é ainda hoje 
reconhecido por ser o mais alto do país. 
 

 



����

�

NUNO CRAVEIRO LOPES (1921-1972)

 

Arquitecto nascido em Lisboa, era filho do Presidente Português 
Francisco Craveiro Lopes (1951-1958) cursou Arquitectura na 
EBAL, tendo se formado em 1945. Estudou urbanização 
tropical em países africanos, e foi colocado em Lourenço 
Marques em 1952, como Chefe do Gabinete de Urbanização das 
Obras Públicas de Moçambique.  
Em Moçambique, desenvolveu obras directamente veiculadas ao 
vocabulário Moderno Brasileiro. 
 
Principais projectos: Estações de Serviço da Vila Cabral (actual 
Pemba), e de Lourenço Marques, já demolida,  Igreja de Santo 
António da Polana (1959-1960), definido por uma grande 
estrutura dinâmica de concreto que, segundo o autor, teria 
forma de flor invertida. 
 

OCTÁVIO PÓ

 

Trabalhou em Lourenço Marques desde meados da década de 
1950, tendo desenvolvido projectos para a iniciativa privada em 
parceria com Miranda Guedes, no período em que este esteve 
no país. Octávio, entretanto, formou-se em arquitectura apenas 
depois da Revolução de 1974 em Portugal. O projecto de 
destaque neste trabalho é o edifício habitacional multifamilar, 
construído em 1957, e no qual a maior das preocupações do 
arquitecto estão assentes nas soluções de atendimento ao clima. 
 
Principais Projectos: Edifício Habitacional multifamilar 
(Lourenço Marques, 1957) no qual a maior das preocupações do 
arquitecto estão assentes nas soluções de atendimento ao clima, 
e o Edifício 33 Andares (1972) onde colaborou com o arquitecto 
Marco Miranda Guedes. 
 

PAULO DE MELO SAMPAIO (Cascais, 1926 – Lisboa, 

1968) 

 

Formado na Escola de Lisboa em 1953, Paulo Sampaio foi 
colega de Nuno Craveiro Lopes e António Veloso. E, entre 
1952 e 1953, cursou urbanismo no Politécnico de Milão, na 
Itália. Era assinante da revista italiana Domus. Em 1954 visita a 
família em Vila Pery, actual Chimoio, e se decide a fixar-se, no 
mesmo ano, na cidade da Beira. A sua actividade projectual foi 
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maioritariamente de encomenda privada, e voltada para a 
habitação unifamiliar. Suas excepções foram os planos 
urbanísticos: Plano de Pormenor do Complexo do Estoril 
(Beira, 1957), Plano de Urbanização de Vila Pery (1958-1967), 
Plano de Nacala e de Porto Amélia (1967). A partir de meados 
da década de 1950 começou a desenvolver projectos para a 
encomenda pública, dos quais se destaca o Sede dos CFM da 
Beira, com os arquitectos Francisco de Castro e Garizo do 
Carmo, e para o qual ele projectou o bloco vertical de edifícios. 
Venceu o Prémio Municipal Araújo Lacerda nos anos de 1957, 
1958, 1962, 1967, 1968 e 1970 pelo Colégio Luís de Camões. 
Em 1967 viaja a Portugal de onde parte para a Expo Montreal 
67, Nova Iorque e qBoston, e na volta a Portugal uma doença o 
impede de voltar a Moçambique.  
 
Principais projectos: Estação de Serviço da Garagem da Beira 
(projecto,1954), Casa Jaime Guedes (1954), Associação 
Comercial (1956), Pavilhões de Transportes, Obras do Fomento 
e Correios da EAEM (Lourenço Marques, 1955-56),  ATCM 
(1957), Edifício Tâmega com João José Malato (1958), Motel 
Estoril (1959), Colégio Luís de Camões (1959-1967), Estação 
dos CFM (1960),Auditório e Galeria de Arte com Bernardino 
Ramalhete e José Augusto Moreira (1962) Pavilhão de Portugal 
na Feira da Independência do Malawi (Blantyre, 1964), Banco 
Pinto e Sotto Mayor (1966), Igreja em Vila Pery (1967). 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Dragão
Nome actual: Edifício Dragão
Utilização anterior: Residencial multifamiliar
Utilização actual: Residencial multifamiliar
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Armando Tivane, 102. Bairro da Polana A 
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Cidade: 

L.  Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Mau

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1951 Arquitecto(s): Pancho Miranda 
Guedes 

Artistas: Pancho Guedes (mural)

Descrição: O edifício é definido por um volume único de secção rectangular, com três pavimentos sobre 
pilotis, que compõem o estacionamento. As fachadas frontal e posterior são modularmente marcadas, e 
possuem revestimentos em cobogó e em brise-soleil fixos: verticais, na fachada frontal, e horizontais, na 
posterior. As varandas apresentam peitoril curvo e ventilado. As fachadas laterais são revestidas em pedras 
locais. 
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009. 
Selecção de imagens:

 
 

 
 

 
Fonte: Arquivo Luis Lage 

 

 
Fonte: Arquivo Luis Lage 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Yossub
Nome actual: Hotel Tamariz
Utilização anterior: Residencial multifamiliar e comércio
Utilização actual: Hotel e comércio
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Baixa da Cidade 
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Cidade: 

L. Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1951 Arquitecto(s): Pancho Guedes Artistas: Pancho Guedes (mural)
Descrição: O edifício é definido por dois volumes prismáticos: a base, se secção quadrangular, tem leitura 
marcadamente horizontal, enfatizada pelas linhas que estabelecem os limites da marquise e emolduram o 
mural do arquitecto. O corpo é definido por seis pavimentos assentes sobre a base, e com grande recuo em 
relação ao limite desta. A fachada frontal é revestida de brises verticais fixos intercalados por janelas de 
vidro, mas esta orientação é quebrada na marcação de pavimentos que se estende à fachada lateral. Esta 
última recebeu um revestimento em tijolos em tons terrosos, aplicados de modo a criar uma textura 
irregular à fachada.  
 

Outras informações:  

CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Cine-teatro São Jorge
Nome actual: Teatro São Jorge
Utilização anterior: Cinema, teatro, cervejaria, casa de chá e boite.
Utilização actual: Teatro
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Praça Almirante Reis, actual 3 de Fevereiro. 
Bairro: Ponta Gêa. Lote 151, 151A, 151B. 
 
 

  
 

    

 
 

 

Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação:  Íntegro Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1953 Arquitecto(s): João Garizo do 
Carmo 

Artistas: Jorge Garizo do Carmo 
(painéis) 

Descrição: O edifício tem forma em leque, tirando partido da cabeça de quadra onde foi implantado e do 
volume que abriga o teatro. A solução volumétrica busca a sectorização das actividades pela via da plástica, 
com destaque para o volume que abriga o átrio e bilheteira do cine-teatro, marcado com pilotis, brise-soleil e 
painel de São Jorge. 
 
 
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

   
 

 
 

             
  

 

               
 



����

�

IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Abreu, Santos & Rocha
Nome actual: Edifício Abreu, Santos & Rocha
Utilização anterior: Edifício de escritórios e comércio
Utilização actual: Edifício de escritórios e comércio
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Guerra Popular. Baixa da cidade. 
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Cidade: 

L. Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1953-1956 Arquitecto(s): Pancho Miranda 
Guedes 

Artistas: Pancho Guedes (mural)

Descrição: O edifício é constituído por dois blocos autónomos com nove pavimentos, sendo oito deles 
assentes sobre uma plataforma. O pavimento térreo possui paredes recuadas, na tentativa de imprimir uma 
nota de leveza ao conjunto. Os blocos, perpendiculares entre si, são articulados por uma circulação vertical 
comum. O bloco voltado para poente tem tratamento de fachada em cobogós. O bloco com fachada sul 
possui brises verticais, e a fachada lateral, que é poente, compõe um grande painel de seixos. 
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; BRUSCHI e LAGE, 2005; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 
2009.  
Selecção de imagens:

 
Fonte: Arquivo Luis Lage 

               
 

 
 

 
             

  
Fonte: Arquivo Luis Lage 

 
Fonte: 

http://alexandrepomar.typepad.com/alexa
ndre_pomar/2007/09/fim.html. Acesso 

em 29 de Outubro de 2008. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Padaria Saipal
Nome actual: FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água
Utilização anterior: Sede e Fábrica da Cooperativa de Padeiros de Lourenço Marques
Utilização actual: Sede da FIPAG
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av.Filipe Samuel Magaia. Bairro Central. 
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Cidade: 
L.  Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1954 Arquitecto(s): Pancho Miranda 
Guedes 

Artistas: ------------------------------

Descrição: O edifício é definido pela sucessão de dois arcos hiperbólicos de larguras e alturas distintas. O 
arco mais largo abriga toda a área operacional da fábrica, e o mais estreito e alto, com três pavimentos, 
abriga a área administrativa. O edifício possui um recorte que suprime esta última arcada, mas exibe uma 
forte marcação das arcadas da hipérbole maior, com formas escultóricas. A relação interior/exterior é feita 
através do rasgo na fachada frontal, que acompanha e forma do edifício. 
 

 
 

Outras informações:  
ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Habitacional
Nome actual: --------------------------------
Utilização anterior: Residência multifamiliar
Utilização actual: ----------------------------
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Edifício não construído. 
 

 

  
  

 
 

Cidade: 
Beira 

Província:
Sofala 

Região:
Centro 

Estado de Preservação: ----------------------- Estado de Conservação: --------------------
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1954 Arquitecto(s): Paulo de Melo 
Sampaio 

Artistas: 

Descrição: O edifício é constituído por dois blocos autónomos com nove pavimentos, sendo oito deles 
assentes sobre uma plataforma. O pavimento térreo possui paredes recuadas, na tentativa de imprimir uma 
nota de leveza ao conjunto. Os blocos, perpendiculares entre si, são articulados por uma circulação vertical 
comum. O bloco voltado para poente tem tratamento de fachada em cobogós. O bloco com fachada sul 
possui brises verticais, e a fachada lateral, que é poente, compõe um grande painel de seixos. 
 

 
 

 
 

 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 

 
Fonte: ALBUQUERQUE, 1998. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício “O leão que ri”
Nome actual: Edifício “O leão que ri”
Utilização anterior: Residencial multifamiliar
Utilização actual: Residencial multifamiliar e comércio
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Salvador Allende, 1240. Bairro Militar  
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Cidade: 

L. Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Muito alterado Estado de Conservação: Mau

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1955-58 Arquitecto(s): Pancho Miranda 
Guedes 

Artistas: Pancho Guedes (murais 
e esculturas) 

Descrição: O edifício que ocupa um lote de esquina, é disposto em três pavimentos, sendo o térreo 
vazado, sobre pilotis escultóricos. O primeiro e segundo pavimentos possuem três apartamentos, e o 
último é destinado às dependências de empregados, e é marcado por seis abóbadas que coroam o edifício, e 
compõem cada uma das dependências. O peitoril desta área é marcado por um painel em relevo, desenho 
do arquitecto.  
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009. 
Selecção de imagens:

Fonte: http://guedes.info/Liv01.htm. 
Acesso em 8 de Janeiro de 2008 

 
Fonte: http://guedes.info/Liv01.htm. 

Acesso em 8 de Janeiro de 2008 

 
Fonte: Fonte: 

http://guedes.info/Liv01.htm. Acesso 
em 8 de Janeiro de 2008. 

 
Fonte: http://guedes.info/Liv01.htm. 

Acesso em 8 de Janeiro de 2008. 

 
Fonte: http://guedes.info/Liv01.htm. 

Acesso em 8 de Janeiro de 2008 

 
Fonte: Arquivo Vicente Mendes 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Habitacional da Maxaquene
Nome actual: Edifício Habitacional
Utilização anterior: Residencial multifamiliar e comércio
Utilização actual: Residencial multifamiliar e comércio
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. 24 de Julho. Bairro da Polana A  
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Cidade: 
L. Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1956 Arquitecto(s): Pancho Miranda 
Guedes 

Artistas: ---------------------------

Descrição: Marcadamente composto por base, corpo e coroamento, o edifício abriga no térreo o 
comércio, recuado em relação ao corpo, criando uma galeria coberta. O corpo é composto por dois 
pavimentos de apartamentos, e o coroamento, pelas dependências. A coberta é em duas águas voltadas 
para o centro, formando o telhado em borboleta. O pilotis é composto por esbeltos pilares, dispostos dois 
a dois, conferindo-lhes uma nova leitura. 
 

 

Outras informações: 

CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: Arquivo Luis Lage 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Banco Nacional Ultramarino
Nome actual: Banco de Moçambique
Utilização anterior: Instituição bancária
Utilização actual: Instituição bancária
Propriedade: Estatal

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. da República, actual 25 de Setembro. Baixa da 
cidade. 
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Cidade: 
L.  Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1956 Arquitecto(s): José Gomes Bastos
 

Artistas: Estrela Faria,  Querubim 
Lapa, Malangatana, José Freire e 
Jorge G. do Carmo 

Descrição: O edifício que parece assente sobre plataforma, possui formas puras e ocupa duas esquinas, 
possuindo acessos em logradouros distintos. A fachada principal é marcada por brise-soleil verticais em 
concreto, interrompidos por fortes linhas horizontais que marcam os pavimentos. O edifício é um grande 
exemplo de integração das artes, com painéis esculpidos e pinturas de artistas locais. 
Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; FERNANDES, 2002; BRUSCHI e LAGE, 2005; CORTÊS, 2008; 
MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009.  
Selecção de imagens:

 
Fonte: Arquivo L. Lage 

 
 

 

 
Fonte: 

http://sulafrica.blogspot.com/2008_0
2_01_archive.html. Acesso em 28 de 

Outubro de 2008.      

 
Fonte: 

http://edomingos.tripod.com/id27.html. 
Acesso em 20 de Outubro de 2008.   

 
Fonte: 

http://sulafrica.blogspot.com/2008_0
2_01_archive.html. Acesso em 28 de 

Outubro de 2008.   
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Igreja do Imaculado Coração de Maria
Nome actual: Igreja da Manga
Utilização anterior: Instituição religiosa
Utilização actual: Instituição religiosa
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Bairro do Alto da Manga  
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Cidade: 
Beira 

Província:
Sofala 

Região:
Centro 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1956 Arquitecto(s): João Garizo do 
Carmo 

Artistas: Jorge Garizo do Carmo 
(mural) 

Descrição: O edifício é definido por um arco hiperbólico, unido a um campanário de secção variável, com 
base mais larga, e uma marquise ondulada do lado oposto que se torna coberta abobadada de um volume 
menor, onde é sustentada a cruz. A testada do edifício, mais recuada do conjunto, divide-se verticalmente 
em testada com frestas em vitrais simulando brise-soleil verticais, e testada maciça que compõe um painel 
interrompido apenas pelo acesso e por uma sacada. 
 
 

Outras informações:  
ALBUQUERQUE, 1998; FERNANDES, 2002; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009 

Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Associação Comercial
Nome actual: Associação Comercial
Utilização anterior: Edifício de escritórios
Utilização actual: Edifício de escritórios
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Praça do Município. Bairro do Chaimite. 
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Cidade: 
Beira 

Província:
Sofala 

Região:
Centro 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1956 Arquitecto(s): Paulo de Melo 
Sampaio 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício, composto por um bloco único sobre pilotis, ocupa duas esquinas. A fachada 
principal, voltada para a Praça, possui fortes marcações de emolduramento. O primeiro e segundo andares 
são disfarçados por brises verticais móveis. Os outros pavimentos possuem forte marcação, e se 
contrapõem aos primeiros pavimentos, pela transparência dos rasgos sem protecção solar. Nestes 
pavimentos há uma continuidade dos pilotis do pavimento térreo. Parte da fachada, que é cega, foi 
destinada a um painel. 
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTES, 2008. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Casa Maria Amaral
Nome actual: ------------------------------
Utilização anterior: Residência unifamiliar
Utilização actual: -------------------------
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Edifício não construído. 
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Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: ------------------ Estado de Conservação: --------------------

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1956 Arquitecto(s): João Garizo do 
Carmo  

Artistas: -----------------------------

Descrição: A residência é definida por dois blocos distintos que se interceptam. A transição entre eles é 
feita por um pátio interno, para onde se abrem os dois blocos. O bloco de forma hiperbólica abriga a área 
social, e outro bloco composto por um plano inclinado, abriga a área íntima. 
 
 

 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008.  
Selecção de imagens:

 
Fonte: ALBURQUERQUE, 1998. 

 
Foto: ALBURQUERQUE, 1998. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Pavilhão de Agricultura da Exposição das Actividades Económicas de Moç(EAEM)
Nome actual: ---------------------
Utilização anterior: Exposição
Utilização actual: ----------------
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Edifício demolido. 
 

 

  
 

   

 

Cidade: 
L. Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: ---------------- Estado de Conservação: --------------
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1956 Arquitecto(s): João José Tinoco e 
Carlota Quintanilha 

Artistas: Desconhecidos

Descrição: O pavilhão desenvolvia-se horizontalmente, e era definido por uma fluida associação de 
formas ortogonais e orgânicas. O bloco de destaque era uma parábola de estrutura metálica, parcialmente 
interrompida por um septo que recebeu um painel artístico em referência a actividade exposta. As 
transições para as outras alas eram feitas sobre marquises delgadas e horizontais, apoiadas sobre pilares de 
secção quadrangular.  
 

Outras informações:  

VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008 

Selecção de imagens:

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO,  

2008, p.44. 

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO,  

2008, p.45. 

  
Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008, p.47. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Pavilhão de Exposição das Actividades Económicas de Moçambique (EAEM)
Nome actual: ------------------
Utilização anterior: Pavilhão de exposição
Utilização actual: -----------------
Propriedade: 

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Edifício demolido. 
 

 
 

  
 

    

 
 

Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: ----------------------- Estado de Conservação: --------------------

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1956 Arquitecto(s): Desconhecido
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O pórtico de entrada do pavilhão de exposição é formado por uma grande parábola 
interrompida por um plano que compõe uma marquise. A união destas formas é feita por aqui que 
parecem ser cabos tencionados. 
 
 
 
 
 
 

Outras informações:  

FERNANDES, 2002; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: FERNANDES, 2002, p.62.   
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Automóvel Touring Clube de Moçambique (ATCM)
Nome actual: Palácio dos Casamentos
Utilização anterior: Clube
Utilização actual: Local de celebração civil de matrimónios
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 

 

R. Comandante Gavião. Largo Artur Brandão. 
Lote 887 e 900. Bairro da Ponta Gêa. 
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Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Ruim

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1957 Arquitecto(s): Paulo de Melo 
Sampaio 

Artistas: desconhecidos

Descrição: O edifício é composto por um bloco sinuoso de dois pavimentos. O bloco superior que abriga 
as áreas de lazer, possui um forte emolduramento, interrompido pelo volume de circulação vertical, cuja 
parede voltada para o logradouro compõe um painel. O térreo abriga de um lado a área de serviço com 
paredes recuadas, e do outro uma esplanada sob pilotis, protegida visualmente por um septo esculpido, 
colocado a posterior. 
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Correia Neves
Nome actual: Edifício Correia Neves
Utilização anterior: Residência multifamiliar e comércio
Utilização actual: Residência multifamiliar e comércio
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. 24 de Julho, 730. Lote 83A.  
Bairro da Polana A  
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Cidade: 

L. Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1957 Arquitecto(s): Octávio Pó
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício é composto por um bloco único, com fachadas laterais cegas. O pavimento térreo é 
destinado ao comércio, e o acesso é feito por uma entrada central. O corpo do edifício possui sete 
pavimentos, assentes numa plataforma que compõe a marquise. Cada pavimento possui dois apartamentos. 
O coroamento é feito pelas dependências cuja coberta, de recorte suave, está assente em pilares delgados. 
A fachada sugere movimento nas varandas desencontradas, parcialmente revestidas de paredes de cobogó. 
Outras informações:  

CORTES, 2008. Marcelo Antoniazzi. Arquiteturismo. Ano 1. Agosto 2007. Disponível em 
http://www.vitruvius.com.br/arquiteturismo/arqtur_06/arqtur06_05.asp.  
Selecção de imagens:

  
 

 

  
Fonte: Arquivo Conselho 

Municipal de Maputo 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Hotel Embaixador
Nome actual: Hotel Embaixador
Utilização anterior: Hotel e comércio
Utilização actual: Hotel e serviços (Instituição bancária)
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

R. Major Serpa. Lote 292-A. Bairro do Chaimite 
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Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau (em reforma)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1958 Arquitecto(s): Francisco de 
Castro 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício é composto por um bloco de volumetria pesada e planta trapezoidal. Resolvido no 
sistema de base-corpo-coroamento, a base é composta por pilares cilíndricos. O corpo, assente sobre 
pilotis, possui forte marcação de pavimentos resolvida com reentrâncias para dar mais leveza ao bloco. O 
último pavimento abre-se para a paisagem, na fachada voltada para o Rio Chiveve. O coroamento é 
marcado pela via cromática e pelas dependências cuja coberta formada por hipérboles é contraponto do 
conjunto. 
Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: 
http://actd.iict.pt/eserv/actd:AHUD3014
/preview_n1543.jpg. Acesso em 23 de 
Setembro de 2010 

Fonte: 
http://actd.iict.pt/view/actd:AHUD311
2. Acesso em 23 de Setembro de 2010 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Hospital Miguel Bombarda
Nome actual: Hospital Central de Maputo
Utilização anterior: Hospital
Utilização actual: Hospital
Propriedade: Estatal

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

R. Agostinho Neto. Bairro da Polana A 
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Cidade: 
L. Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1958 Arquitecto(s): Francisco Assis e 
Luiz de Vasconcellos 

Artistas: Desconhecidos
 

Descrição: O edifício principal do hospital estende-se ao longo da actual rua Agostinho Neto. Ele é 
definido por uma composição clássica de volumes simétricos em relação ao grande bloco central, cujo 
acesso é definido por rampas de acesso automóvel ao segundo pavimento. As rampas também estão 
presentes no interior dos blocos laterais. A marcação dos acessos foi elemento importante da composição. 
Nos blocos laterais estas marcações são feitas por marquises em borboleta. O edifício também incorpora 
elementos plásticos como os brises, a azulejaria e o coroamento em formas orgânicas. 
 

Outras informações:  
FERREIRA, 2006.  
Selecção de imagens:

 

 
Fonte: FERREIRA, 2006, p.186 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Colégio Luis de Camões
Nome actual: Universidade Pedagógica (UP)
Utilização anterior: Instituição de ensino
Utilização actual: Instituição de ensino
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

R. Dom Francisco Barreto. Lotes 737 a 741 e 745 
a 751. Bairro da Ponta Gêa  
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Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: Em reforma Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1959 Arquitecto(s): Paulo de Melo 
Sampaio 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício é definido por um bloco de único, com seis pavimentos. O acesso é marcado por 
uma marquise plana, apoiada sobre pilotis deslgados. O tratamento de fachada busca uma dinâmica e 
assimetria. A robustez sugerida pelo bloco assente ao chão é reduzida pela marcação de pavimentos com 
reentrâncias acentuadas, brises verticais móveis e um pano de cobogó, que privilegia a iluminação natural 
das escadas. 
Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 2008; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Motel Estoril
Nome actual: Motel Estoril
Utilização anterior: Hotel
Utilização actual: ----------
Propriedade: Desconhecida

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Das FPLM. Bairro do Macuti 
 

 
 

   
 

  

 
Fo
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s: 

A
ut

or
a 

Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Ruína

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1959 Arquitecto(s): Paulo de Melo 
Sampaio  

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício é definido por um bloco sinuoso, em cujo projecto inicial estava assente sobre 
pilotis, posteriormente ocupado para abrigar o comércio. O projecto desenvolve-se no sistema de base-
corpo-coroamento. O corpo, apesar de maciço, transparece leveza nas reentrâncias que definem cada 
pavimento, e no jogo de planos dispostos alternadamente. O coroamento é feito por janelas perfiladas, 
cujas divisórias singelas, dão a leitura de janelas corridas, e por um beiral que se projecta além da fachada. 
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: Google Earth. Acesso em 23 de 
Setembro de 2010 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Pavilhão do Clube Ferroviário da Beira
Nome actual: Pavilhão do Clube Ferroviário da Beira
Utilização anterior: Pavilhão de Desportos
Utilização actual: Pavilhão de Desportos
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Rua Base Ntchinga. Bairro do Maquinino 
 

 

    

Fo
to

s: 
A

ut
or

a 

Cidade: 
Beira 

Província:
Sofala 

Região:
Centro 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Ruim
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1959 Arquitecto(s): Paulo de Melo 
Sampaio 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício do pavilhão é definido por um grande bloco cujo destaque é atribuído à grande 
coberta parabólica que se une, em ambos lados do comprimento da fachada a um volume prismático que 
se projecta além da mesma e é revestido de elementos vazados. As fachadas laterais são marcadas por 
linhas verticais que compõem as venezianas, e a sua forma acompanha a da coberta. O acesso ao campo 
relvado é feito através de um pórtico de forma parabólica, ladeado por marcações horizontais que definem 
a área de ventilação por brises verticais.  
 

Outras informações:  
MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Pavilhão Moçambicano na Central Trade Fair
Nome actual: ------------------------------------
Utilização anterior: Pavilhão de Exposição
Utilização actual: -------------------------------
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido. 
 

 
 

     

 
 

Cidade: 

Bulawayo 

País:

Rodésia 
Região:

 
Estado de Preservação: Desconhecido Estado de Conservação: Desconhecido

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1959 Arquitecto(s): João José Tinoco Artistas: -----------------------------
Descrição: O edifício é definido por um volume prismático cuja base é recuada em relação ao plano da 
fachada. O corpo projecta-se da fachada criando uma marquise sobre pilotis que marca o acesso ao bloco. 
Este corpo é trabalhado com dispositivos climáticos compostos por finas lâminas de concreto que imitam 
brises móveis e um trecho revestido de panos de cobogó. Aqui foram trabalhadas a transparência e 
opacidade, mantendo uma marcação expressiva dos contornos do volume. No plano opaco foi disposto 
um trabalho artístico em alto-relevo que ocupa toda a sua extensão. O coroamento, definido por uma 
cobertura orgânica, parece solto do corpo, criando uma área de sombra que enfatiza a composição. 
Outras informações:  
VELOSO, FERNANDES, JANEIRO, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES, 

JANEIRO, 2008. 

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES, 

JANEIRO, 2008. 

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES, 

JANEIRO, 2008. 

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES, 

JANEIRO, 2008. 

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES, 
JANEIRO,2008. Imagem editada. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Comercial
Nome actual: ---------------------
Utilização anterior: Edifício de escritórios
Utilização actual: Edifício de escritórios
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Rua General Machado. Bairro do Chaimite 
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Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício resulta da composição de um volume prismático de quatro pavimentos assentes 
sobre pilotis, e um volume horizontal de paredes chanfradas que ocupa parte do primeiro pavimento. O 
volume que se projecta além da fachada, ao mesmo tempo em que constitui um elemento de contraposição 
ao conjunto, funciona como marquise. O tratamento de fachada é resultado de uma grelha que quebra a 
horizontalidade do corpo. Associado às grelhas, a fachada possui brises-soleil horizontais inclinados. 
 

Outras informações:  

CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Aerogare de Nampula
Nome actual: ---------------------
Utilização anterior: Aerogare
Utilização actual: --------------
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido. 
 

 

   
  

   

Cidade: 
Nampula 

Província:
Nampula 

Região:
Norte 

Estado de Preservação: Desconhecido Estado de Conservação: Desconhecido
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): J.J. Tinoco, Carlota 
Quintanilha e Alberto Soeiro. 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício de dois pavimentos é resultado de uma associação de volumes prismáticos que 
criam uma composição dinâmica que é fruto de reentrâncias e saliências constantes dos planos da fachada. 
A base tem suas paredes recuadas criando uma área de sombra que atribui destaque ao pavimento superior. 
Este último é marcado por planos inclinados do coroamento e da fachada lateral que ganhou um 
emolduramento e marcações com brises-soleil que a tornam destaque da composição. 
 
Outras informações:  

Selecção de imagens:

 
Fonte: 
http://voandoemmozambique.blogspot.com/2006_09_01_ar
chive.html. Acesso em 13 de Outubro de 2010. 

 
Fonte: 
http://voandoemmozambique.blogspot.com/2009_01_01_archi
ve.html. Acesso em 12 de Outubro de 2010 

 
Fonte: http://voandoemmozambique.blogspot.com/2009_01_01_archive.html. Acesso em 12 de Outubro de 2010 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Aerogare de Quelimane
Nome actual: ---------------------
Utilização anterior: Aerogare
Utilização actual: ----------------
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido. 
 

 

     
  

 

Cidade: 
Quelimane 

Província:
Zambézia 

Região:
Centro 

Estado de Preservação: desconhecido Estado de Conservação: desconhecido
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O volume principal do edifício é definido por um volume prismático assente sobre uma 
plataforma, e é envolto por uma sucessão de pórticos que suspendem tal plataforma do chão. Estes cinco 
pórticos possuem uma inclinação acentuada nas suas fachadas frontal e posterior, e as seccionam em 
quatro partes que se dividem entre área vazada e protegida por largas venezianas, e a opaca, recortada por 
aberturas para ventilação. Na cobertura os pórticos sofrem uma ligeira inflexão no sentido da laje, 
enfatizando os planos da fachada.  
Outras informações:  

 

Selecção de imagens:

 
Fonte: http://voandoemmozambique.blogspot.com/2006/11/123-aeroclube-da-zambzia.html.                           

Acesso em 08 de Dezembro de 2010 

 
Fonte: http://lu59.multiply.com/photos/album/9/Quelimane_-_Chuabo#photo=69. Acesso em 22 de Dezembro de 2010 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Comercial
Nome actual: ---------------------
Utilização anterior: Edifício de escritórios
Utilização actual: Edifício de escritórios
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido. 
 

 

     
 

  

 

Cidade: 
Vila Pery 
(Chimoio) 

Província:
Manica 

Região:
Centro 

Estado de Preservação: alterado Estado de Conservação: desconhecido
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício de partido clássico, surge da associação de um volume de cobertura parabólica 
ladeado por blocos prismáticos de dois pavimentos. Na sua solução de fachada, o arquitecto estendeu a 
projecção da cobertura, criando a leitura de bloco parabólico coroado por estes volumes prismáticos que se 
projectam além deste plano. A simetria da fachada é continuada na abertura repartida do bloco central, cujo 
emolduramento é marcante na composição.  
Outras informações:  

 

Selecção de imagens:

 
Fonte: http://voandoemmozambique.blogspot.com/2006_10_01_archive.html.                                       

Acesso em 20 de Dezembro de 2010. 

 
Fonte: http://voandoemmozambique.blogspot.com/2009/01/559-fotos-de-aeroportos-e-aerdromos.html.                   

Acesso em 20 de Dezembro de 2010. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Igreja Maria Auxiliadora
Nome actual: Igreja Maria Auxiliadora
Utilização anterior: Igreja
Utilização actual: Igreja
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido. 
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Cidade: 
Porto Amélia 
(Pemba) 

Província:
Cabo Delgado 

Região:
Norte 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício resulta da composição de um volume prismático de quatro pavimentos assentes 
sobre pilotis, e um volume horizontal de paredes chanfradas que ocupa parte do primeiro pavimento. O 
volume que se projecta além da fachada, ao mesmo tempo em que constitui um elemento de contraposição 
ao conjunto, funciona como marquise. O tratamento de fachada é resultado de uma grelha que quebra a 
horizontalidade do corpo. Associado às grelhas, a fachada possui brises-soleil horizontais inclinados. 
Outras informações:  

BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005. p.44. 

 
Fonte: BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005. p.44. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Igreja de Pebane
Nome actual: Igreja de Pebane
Utilização anterior: Igreja
Utilização actual: Igreja
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido. 
 

 
 

 

  

 

Cidade: 

Pebane 

Província:

Zambézia 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: desconhecido Estado de Conservação: desconhecido

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício é definido por um arco hiperbólico seccionado à meia altura por um plano 
horizontal que compõe uma grande marquise assente, à esquerda da nave, sobre pilares em V com ligeira 
inclinação. A marquise une o volume principal ao campanário de volume piramidal invertido. Junto ao 
campanário está disposto um plano vertical, na altura da marquise, que constitui um painel pictórico. A 
fachada do edifício é complementada por três arcos ogivais também na altura da marquise, que marcam o 
acesso à nave.  
 

Outras informações:  

CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: http://nossomocambique.blogs.sapo.pt/arquivo/577397.html. Acesso em 01 de Janeiro de 2007.   

 
Fonte: http://petas.blogs.sapo.pt/2007/08. Acesso em 20 de Novembro de 2007. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Ministério da Saúde 
Nome actual: Ministério da Saúde (MISAU)
Utilização anterior: Edifício de escritórios
Utilização actual: Edifício de escritórios
Propriedade: Estatal

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Eduardo Mondlane, 573. Bairro da Polana B. 
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Cidade: 

L. Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1958 Arquitecto(s): Francisco Assis
 

Artistas: Desconhecidos

Descrição: O edifício que ocupa um lote de esquina é composto por volumes de gabarito diversificado. O 
volume da fachada frontal possui oito pavimentos bem definidos, assentes numa plataforma robusta que 
marca o acesso. O volume da circulação vertical, mais esbelto, é dominante no conjunto. O volume lateral 
possui cinco pavimentos marcados pela saliência de lajes. Aqui, a marcação de acessos é feita por um 
volume saliente q acompanha uma pequena escadaria. 
 

 

Outras informações:  

CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Residencial
Nome actual: Edifício Residencial
Utilização anterior: Residência multifamiliar e comércio
Utilização actual: Residência multifamiliar e comércio
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Eduardo Mondlane. Bairro Central 
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s: 
A

ut
or

a 

Cidade: 
L. Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício que se define em prisma rectangular, está situado num terreno de esquina e é 
dividido entre base e corpo. A base abriga a área de comércio, e o corpo se desenvolve em 12 pavimentos 
com marcações horizontal e vertical. A fachada alinhada aos edifícios vizinhos ganha dinâmica na 
alternância de brises fixos e os volumes de guarda-roupas que sacam na fachada. A fachada lateral, mais 
dinâmica, possui um volume na extensão do corpo, que se destaca na composição. O revestimento deste é 
desenvolvido em panos de cobogó.  
 

Outras informações: 
CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
 

  
 

  
 



����

�

IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Residencial
Nome actual: Edifício Residencial
Utilização anterior: Residência multifamiliar e comércio
Utilização actual: Residência multifamiliar e comércio
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Bairro do Maquinino 
 

 

      
 

  

Fo
to

s: 
A

ut
or

a 

Cidade: 
Beira 

Província:
Sofala 

Região:
Centro 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício que é formado por um prisma rectangular em forma de L, localiza-se numa cabeça 
de quadra. A sua base de paredes recuadas em relação ao plano da fachada, é ocupada por áreas destinadas 
ao comércio. A corpo de três pavimentos e de testada plana, tem a fachada trabalhada no movimento 
alternado de transparências e semi-transparências, definidas pelas varandas e panos de cobogós. Esta 
alternância é enfatizada na paleta de cores em tons terrosos. O coroamento, que ocupa apenas parte da 
edificação, é definido por uma cobertura em telhado borboleta de ligeira inclinação. 
 

Outras informações: 
 

Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Residencial
Nome actual: Edifício Residencial
Utilização anterior: Residência multifamiliar e comércio
Utilização actual: Residência multifamiliar e comércio
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Julius Nyerere. Bairro da Polana. 
 

 
 

       
 

  

 
Fo

to
s: 

A
ut
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Cidade: 

L.  Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício resulta de um volume prismático definido por base, ocupado pelo comércio, o 
corpo, composto por 10 pavimentos, e o coroamento, que resulta de dois planos inclinados na mesma 
direcção, formando um “V”. A fachada frontal tem suas linhas horizontais que definem as unidades dos 
pavimentos, interrompida visualmente pelo alinhamento vertical de duas faixas de cobogó equidistantes em 
relação ao eixo geométrico.  
 

Outras informações:

CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Residencial
Nome actual: Edifício Residencial
Utilização anterior: Residência multifamiliar e comércio
Utilização actual: Residência multifamiliar e comércio
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Julius Nyerere. Bairro da Polana. 
 

 
 

       
 

  

 
Fo
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s: 

A
ut

or
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Cidade: 

L. Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício de volume prismático se desenvolve em base, corpo e coroamento. A base é 
definida pela área de comércio, o corpo é definido pelas lâminas dos pavimentos cuja marcação é 
interrompida pelas linhas verticais da fachada, enfatizada pelas cores. O tratamento de fachada prima pela 
alternância na vertical das áreas de vazios, das varadas com peitoril ventilado, e os cheios das paredes 
vazadas de cobogós. O coroamento é feito por uma forma parabólica apoiada por pilares.  
Outras informações:  

CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

  

 
 



����

�

IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Rocha Martins
Nome actual: Edifício Rocha Martins
Utilização anterior: Residência multifamiliar e comércio
Utilização actual: Residência multifamiliar e serviços
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Eduardo Mondlane. Bairro Central 
 

 

     

 
Fo
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s: 

A
ut

or
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Cidade: 
Lourenço 
Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício resulta da composição de um volume prismático sobre uma plataforma horizontal 
que conforma a base apoiada sobre pilotis. O corpo abriga oito lâminas ocupadas por apartamentos, e sua 
fachada trabalhada horizontalmente com a alternância de peitoris com interrompidos em um dos cantos, e 
os rasgos de ventilação. O coroamento é feito por uma estreita marquise formada pela sucessão de arcos 
que culminam com um volume igualmente curvo. 
 

Outras informações:  

CORTÊS, 2008.  
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Residencial
Nome actual: Edifício Residencial
Utilização anterior: Residência multifamiliar 
Utilização actual: Residência multifamiliar 
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Rua Dionísio Ribeiro. Bairro Central. 
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A
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Cidade: 

L. Marques 
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício é definido por um volume de base prismática de quatro pavimentos, cuja fachada 
está dividida em secções trabalhadas com brises horizontais nas reentrâncias, e volumes que se projectam 
da fachada, revestidos com panos de cobogó interrompidos por recortes quadrangulares. O movimento da 
fachada é garantido pela assimetria das unidades reentrantes e salientes. O coroamento assume o mesmo 
plano da testada da base, e mantém a unidade formal do volume. 
Outras informações:  

 

Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício Residencial
Nome actual: Edifício Residencial
Utilização anterior: Residência multifamiliar 
Utilização actual: Residência multifamiliar 
Propriedade: Mista

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Largo Artur Brandão. Bairro da Ponta Gêa. 
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Cidade: 
Beira 

Província:
Sofala 

Região:
Centro 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau (em reforma)
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Desconhecido 
 

Artistas: Desconhecido

Descrição: O edifício de secção prismática parece resultado da sobreposição de pavimentos cujo 
espaçamento entre eles é marcado por rasgos definidos por reentrâncias do plano da fachada. A base do 
edifício é definida pela garagem do edifício sob pilotis. O corpo é composto por três pavimentos simétricos 
com fortes marcações dos limites dos apartamentos, e nas suas laterais, os balcões das varandas sacam 
simulando planos suspensos, já que o guarda-corpo não é totalmente maciço. O coroamento é feito por 
uma platibanda que encerra o edifício. O acesso do edifício é marcado por um septo curvo revestido com 
um painel artístico.  
Outras informações:  

Selecção de imagens:

Fonte: 
http://cidadedabeira2.tripod.com/Fotos
/pontagea/pontagea.htm.Acesso em 17 
de Março de 2008. 

Fonte: 
http://cidadedabeira2.tripod.com/Fotos
/pontagea/pontagea.htm.Acesso em 17 
de Março de 2008. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Residência
Nome actual: Edifício Residência
Utilização anterior: Residência unifamiliar
Utilização actual: Residência unifamiliar
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Rua Fernão Lopes, 79. Bairro da Sommerschield 
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Cidade: 
L. Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): desconhecido 
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: A residência é definida por um volume de dois pavimentos cuja cobertura em duas águas 
culminam no seu centro geométrico. As fachadas de menor largura, frontal e posterior, tem suas faces 
chanfradas. A fachada frontal do pavimento térreo, é recuada em relação ao nível superior, e sua transição 
visual com o interior é feita por portas de vidro. No pavimento superior, a varanda ganhou chapas 
onduladas que, ao olhar desatento, simulam brises fixos verticais que coroam o topo, e abaixo, o rasgo de 
ventilação é ladeado por uma parede de cobogó. As fachadas laterais reforçam a entrada de luz com as 
janelas horizontais, acompanhando uma delas a inclinação da coberta. 
Outras informações:  

Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Hotel da Inhaca
Nome actual: Pestana Inhaca Lodge
Utilização anterior: Hotel 
Utilização actual: Hotel 
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido. 
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Cidade: 
Ilha da Inhaca  

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Muito bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1965’s Arquitecto(s): João José Tinoco
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício resulta da composição de volumes prismáticos simétricos, do qual se destaca o 
corpo central definido por dois pavimentos. Neste corpo, a ênfase horizontal é atribuída pela sua projecção 
além da testada do pavimento térreo que cria uma marquise profunda e sombreada. A fachada recebeu 
tratamento com elementos vazados que imitam muxarabis geométricos e formam uma extensa faixa 
horizontal, sobre a qual estão alinhadas as janelas em fita, cuja horizontalidade é quebrada no ritmo das 
esquadrias.  
Outras informações:  

VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008 

Selecção de imagens:

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 

2008. p.90 

 

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES e 

JANEIRO, 2008. p.91 

 

 
Fonte: VELOSO, 

FERNANDES e JANEIRO, 
2008. p.90 

 
Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 

2008. p.90 

 
Fonte: 
http://www.bedandbreakfasts.net/mozam
bique.asp?county=Maputo+Province.Acess
o em 23/09/2010 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Stand de Automóveis
Nome actual: ------------------
Utilização anterior: Garagem e stand de automóveis
Utilização actual: Oficina mecânica
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. 25 de Setembro. Baixa da Cidade 
 

 
 

    

 
 

Cidade: 

L. Marques  
Província:

Maputo 
Região:

Sul 
Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Mau

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1965’s Arquitecto(s): Pancho Guedes
 

Artistas: -----------------------------

Descrição: O edifício é definido por um volume horizontal de fachadas laterais cegas. O carácter 
estrutural do edifício é fortemente acentuado no pilotis do pavimento térreo, que parece unir-se à solução 
de brise-soleil fixos verticais, de formas distintas. A alternância da posição desses brises gera, no conjunto, 
uma dinâmica da fachada. 
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

Fonte: www.guedes.info/drawings/slides/pict 
7.htm. Acesso em 08 de Janeiro de 2008. 

 
Fonte: 
http://guedes.info/Liv01.htm. 
Acesso em 08 de Janeiro de 
2008. 

 
Fonte: Arquivo Luis Lage 

 
Fonte: Arquivo Luis Lage 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Estação de Serviço
Nome actual: Estação de Serviço
Utilização anterior: Estação de Serviço
Utilização actual: Estação de Serviço
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido 
 

 

  

 
 

Cidade: 
Porto Amélia 
(Pemba) 

Província:
Cabo Delgado 

Região:
Norte 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: -------------------------------
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1950’s-1960’s Arquitecto(s): Nuno Craveiro 
Lopes 

Artistas: -----------------------------

Descrição: A Estação é definida por uma coberta formada por 4 arcos hiperbólicos, assente sobre pilares 
delgados de secção cilíndrica. 
 

 

 

 

 

Outras informações:  

BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005. CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005, p.51. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Caminhos de Ferro de Moçambique “CFM”
Nome actual: Caminhos de Ferro de Moçambique “CFM”
Utilização anterior: Sede dos CFM, Estação de Caminhos de Ferro
Utilização actual: Sede dos CFM, Estação de Caminhos de Ferro
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO
Endereço: 

 
Largo Manuel António de Sousa. Bairro do 
Maquinino. 
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Cidade: 

Beira 

Província:

Sofala 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1960-1965 Arquitecto(s): Francisco de 
Castro, João José Tinoco, Paulo 
Sampaio 

Artistas: Maria Alice Mialha 
(escultura), desconhecidos (painel) 

Descrição: O edifício é composto por três volumes distintos, de autoria particular. O átrio, restaurante e 
bilheteira são definidos por um arco hiperbólico, acedido por rampa. Os escritórios compõem o bloco 
vertical, de sete pavimentos bem definidos e assentes sobre pilotis. A caixa de elevadores é definida por um 
volume distinto, disposto assimetricamente. A estação é composta por um volume horizontal, com 
cobertura ondulada.  
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009.  
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Edifício TAP-Montepio
Nome actual: Edifício TAP-Montepio
Utilização anterior: Edifício de escritórios
Utilização actual: Edifício de escritórios
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Samora Machel. Baixa da Cidade 
 

 

       

 
 

Cidade: 
L.Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1960 Arquitecto(s): Alberto Soeiro
 

Artistas: Gustavo de Vasconcellos 
(painel) e L. Guibobo (esculturas) 

Descrição: O edifício é definido por dois volumes distintos. O volume horizontal e robusto é composto 
por 3 pavimentos de escritório e comércio, assente sobre pilotis, sendo alguns pilares escultóricos. O 
tratamento da fachada em cobogó, diminui a robustez do volume. O bloco vertical, assente sobre o 
primeiro, possui dez pavimentos que abrigam apartamentos duplex. Duas das suas fachadas são cegas, e a 
que compõe a fachada voltada para a avenida é revestida de um painel com motivos geométricos 
abstractos. 
 

Outras informações:  
ALBUQUERQUE, 1998; BRUSCHI e LAGE, 2005; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 
2009. 
Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Residência Episcopal
Nome actual: Residência Episcopal
Utilização anterior: Residência
Utilização actual: Residência
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido 
 

     

 
  

Cidade: 

Porto Amélia 
(Pemba) 

Província:

Cabo Delgado 
Região:

Norte 

Estado de Preservação: Desconhecido Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1960-1965 Arquitecto(s): Desconhecido Artistas: ---------------------------
 

Descrição: O edifício resulta de um jogo de volumes prismáticos, dos quais se destaca um forte volume 
em L, que se interceptam e criam pátios internos. Os blocos de até três pavimentos, mesclam formas 
rectilíneas e a dinâmica natural das arcadas que funcionam como marquises protectoras das varandas de 
acesso. A marcação do acesso é feita por uma escadaria. Localizado em meio a uma vasta área verde, o 
edifício busca a sua integração por meio de visuais e pela via da tectónica local. 
 

Outras informações:  

BRUSCHI, LAGE E CARRILHO, 2005; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: Bruschi, Lage e Carrilho, 2005, p.48. 

 

 
Fonte: Bruschi, Lage e Carrilho, 2005, p.48. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Cinema Charlot
Nome actual: Cinema Charlot
Utilização anterior: Cinema
Utilização actual: Cinema
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. Eduardo Mondlane. Bairro do Alto-Maé 
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Cidade: 
L.Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1963 Arquitecto(s): Marco Miranda 
Guedes  

Artistas: ---------------------------
 

Descrição: O edifício, que ocupa um lote de esquina, é composto por três blocos contíguos escalonados. 
O bloco frontal, que parece assente sobre uma plataforma, cria uma grande área sombreada. O seu carácter 
horizontal é quebrado com os brises verticais de concreto que protegem os foyers superiores. O coroamento 
é feito por um grande rasgo em dois terços da fachada que expõem pilares cilíndricos delgados. O bloco 
contíguo e mais baixo abriga a platéia e o último e mais alto, compõe a área técnica. 
 

 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008; MAGALHÃES e GONÇALVES, 2009. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: Arquivo Luis Lage 

 
Fonte: Arquivo Luis Lage 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Aeronáutica Civil
Nome actual: Instituto de Avião Civil de Moçambique
Utilização anterior: ---------------------
Utilização actual: Instituto de Avião Civil de Moçambique
Propriedade: Estatal

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Rua de Sacadura Cabral. Bairro do Aeroporto. 
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Cidade: 
L.Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Mau
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: década de 1960 Arquitecto(s): João José Tinoco
 

Artistas: ---------------------------
 

Descrição: O edifício é definido por dois blocos horizontais posicionados formando um L. O bloco mais 
extenso e estreito, está voltado para a rua de acesso e está assente sobre pilotis, e a fachada frontal tem 
testada inclinada. O bloco voltado para a rua lateral é mais robusto e estreito e está assente sobre uma 
estrutura de pedra. O peso do bloco é aliviado pelo tratamento de fachada com panos de cobogó cuja 
moldura está deslocada do plano principal da fachada. Ambos blocos têm cobertura em duas águas. 
  
 
 

Outras informações:  
 

Selecção de imagens:
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Palácio das Repartições
Nome actual: Sede do Governo 
Utilização anterior: Sede do Governo
Utilização actual: Sede do Governo
Propriedade: Estatal

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Desconhecido. 
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Cidade: 

Porto Amélia 
(Pemba) 

Província:

Cabo Delgado 
Região:

Norte 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1965-1970 Arquitecto(s): João José Tinoco e 
Carlota Quintanilha 

Artistas: ---------------------------
 

Descrição: O edifício é definido por dois volumes prismáticos quase que perpendiculares entre si, unidos 
por um terceiro volume que compõe uma passalera elevada sobre pilotis delgados. Cada volume possui 
gabarito e tratamento de fachadas distinto. Em ambos é clara a preocupação com os elementos de 
protecção climática. O volume mais delgado possui forte emolduramento e está assente sobre pilotis. O 
mais robusto está fincado no chão, e tem fortes marcações de pavimentos.  
Outras informações:  

BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

 
Fonte: BRUSCHI,CARRILHO e LAGE, 2005. 

 
Fonte: BRUSCHI, CARRILHO e LAGE, 2005. 

 
Fonte: BRUSCHI,CARRILHO e LAGE, 2005.    
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Palácio das Repartições
Nome actual: Sede do Governo
Utilização anterior: Sede do Governo
Utilização actual: Sede do Governo
Propriedade: Estatal

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Praça dos Liberados 
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Cidade: 

Vila Cabral 
(Lichinga) 

Província:

Niassa 
Região:

Norte 

Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1966-1968 Arquitecto(s): João José Tinoco
 

Artistas: ---------------------------

Descrição: O edifício é composto por dois blocos horizontais que formam um L O bloco voltado para a 
praça é mais estreito, está assente sobre pilotis e tem a fachada frontal com testada inclinada e parcialmente 
protegida por cobogós. Ele não é perpendicular ao segundo bloco, e ganha uma inclinação que tenta 
acompanhar a curva da praça. O bloco mais extenso está directamente assente sobre o terreno e suas 
fachadas são revestidas são completamente revestidas de cobogós. 
 

Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; FERREIRA, 2006; VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008; CORTÊS, 
2008.  
Selecção de imagens:

 
Fonte: Veloso, Fernandes e Janeiro, 2008, p.49.    

 
Fonte: 
http://www.flickr.com/photos/mozambiqueportugalblogcom/
2342155521/in/set-72157603402971814/.Acesso: 7/10/10 

 
Fonte: FERREIRA, 2006,  p.111 

 
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/_HMCEZKEVCXY/Syao8lr07
5I/AAAAAAAAA8Y/YMSpGVcqeIo/s400/Mz7206-
S04b%5B1%5D.jpg. Acesso: 12/10/2010    
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Sede do Banco do Crédito Comercial e Industrial
Nome actual: Banco Millennium BIM
Utilização anterior: Instituição bancária
Utilização actual: Instituição bancária
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. 25 de Setembro. Baixa da Cidade 
 

 

    

 

Cidade: 
L. Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: Alterado Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1972 Arquitecto(s): J. J. Tinoco Artistas: ---------------------------

Descrição: O banco é definido por um volume vertical de secção quadrangular e suas formas são 
marcadamente definidas. O edifício, que parece assente sobre uma plataforma, possui base envidraçada que 
acentua este aspecto. O tratamento da ‘plataforma’ é repetido no coroamento, dando continuidade ao 
conjunto. As circulações verticais projectam-se em fachadas opostas, e nas outras o tratamento é em brise-
soleil que revestem toda fachada. 
 
Outras informações:  

ALBUQUERQUE, 1998; CORTÊS, 2008. 
Selecção de imagens:

Fonte: 
http://maputo.visitusinmaputo.com/gall
ery2/main.php. Acesso em 22 de Março 
de 2008. 

 
Fonte: 
http://maputo.visitusinmaputo.com/gall
ery2/main.php?g2_itemId=488. Acesso 
em 17 de Janeiro de 2011  

 

 
   

Fonte: Arquivo Luis Lage 
 

Fonte: Arquivo Luis Lage 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Banco Nacional Ultramarino (BNU)
Nome actual: Banco de Moçambique
Utilização anterior: Instituição bancária
Utilização actual: Instituição bancária
Propriedade: Estatal

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. 25 de Setembro. Baixa da Cidade 
 

    

 

Cidade: 

Quelimane 

Província:

Zambézia 
Região:

Centro 
Estado de Preservação: Íntegro Estado de Conservação: Bom

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: 1961-1973 Arquitecto(s): Francisco de 
Castro 

Artistas: João Ayres (mural)

Descrição: O banco é definido por um volume vertical de seis pavimentos e secção quadrangular, assente 
sobre outro horizontal que se articula organicamente pela quadra, criando esplanadas no pavimento térreo. 
Os elementos climáticos constituem partido fundamental da plástica do edifício que é revestido por brises 
e elementos vazados. No bloco vertical, os brises estão dispostos de modo a marcar horizontalmente o 
edifício. No horizontal, pelo contrário, os elementos vazados criados por lâminas verticais que se alternam, 
criam novo contraponto estético. 
Outras informações:  

Selecção de imagens:

 
Fonte: 
http://banconacionalultramarino.blogsp
ot.com/2010/06/bnu-quelimane.html. 
Acesso 23 de Setembro de 2010 

 

 
Fonte: 
http://sulafrica.blogspot.com/2008/05/
quelimane-i.html. A Acesso 23 de 
Setembro de 2010.  

 
Fonte: 
http://sulafrica.blogspot.com/2008/05
/quelimane-i.html. Acesso 23 de 
Setembro de 2010 

 
Fonte: 
http://www.flickr.com/photos/mansir/2
081111614/. Acesso 23 de Setembro de 
2010 

 
Fonte: 
http://banconacionalultramarino.blogspot
.com/2010/06/bnu-quelimane.html. 
Acesso 23 de Setembro de 2010 

 
Fonte: 
http://ferraznoindico.blogs.sapo.pt/. 
Acesso 23 de Setembro de 2010. 
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IDENTIFICAÇÃO

Nome do edifício: Sede do Banco Comercial de Angola
Nome actual: -------------------------------
Utilização anterior: Instituição bancária
Utilização actual: --------------------------
Propriedade: Privada

LOCALIZAÇÃO

Endereço: 
 

Av. 25 de Setembro. Baixa da Cidade (Edifício 
não construído) 
 

    

 

 

Cidade: 
L. Marques 

Província:
Maputo 

Região:
Sul 

Estado de Preservação: ------------------ Estado de Conservação: Bom
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ano: década de 1970 Arquitecto(s): J. J. Tinoco (Atelier 
A121) 

Artistas: ---------------------------

Descrição: O edifício do banco seria resultado de um bloco vertical unido a outro, mais alto, de acesso 
vertical. Estes blocos estariam assentes sobre uma plataforma definida por um bloco horizontal. Defronte 
deste estaria disposto um volume com cobertura abobadada de quatro apoios, deixando entrever as 
soluções do prisma que é revestido. Esta solução define, na fachada, um arco hiperbólico cujo limite da 
testada estaria além do plano principal da fachada, e que por isso serve de protecção climática.  
 
Outras informações:  

VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008; 
Selecção de imagens:

 
    Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008, p.97.  

 
                                                      Fonte: VELOSO, FERNANDES e JANEIRO, 2008, p.97.   
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