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INTRODUÇÃO

TEMA

O tema central deste estudo consiste na análise das formas de ocupação do território 

em Angola, das suas estruturas e organização, bem como da Arquitectura aí produzida 

no período compreendido entre os anos 20 e 70 do século XX. 

A história urbana de Angola está intimamente ligada à história urbana de Portugal, pelo fac-

to da primeira derivar da existência da segunda, os obreiros de uma terem sido, muitas ve-

zes, os obreiros da outra, sendo que as referências e os modelos de uma também o foram 

da outra. Assim, uma das questões fulcrais a analisar prende-se também com o apreender 

de eventuais diferenças existentes entre as histórias urbanas dos dois países, acreditando 

que a natureza do sítio poderá ser determinante na forma como a adaptação e apropriação 

do território se fizeram.

A escolha do período em causa está directamente relacionada com a importância que 

a dinâmica da colonização/urbanização assumiu em território angolano, face aos 500 

anos de domínio anteriores marcados por um quase “esquecimento” das colónias por 

parte da metrópole. Segundo afirma René Pelissier, “Angola só esteve submetida e, por-

tanto, só esteve colonizada desde o início deste século 1 (o) que, ipso facto, não foge, 

de modo nenhum, à regra comum dos outros Estados da África negra”,2. Esta constata-

ção, leva a entender esse passado como a quase ausência de colonialismo, tendo-se 

posteriormente assistido a um período de maior intensificação deste domínio, levado ao 

extremo pelo regime salazarista, e ao seu consequente desfecho com a revolução de 

Abril e a inevitável independência.

Se o século XIX se pode caracterizar por uma tentativa de domínio, traduzida em várias 

campanhas de ocupação militar, administrativa e comercial conduzidas pelo país coloni-

zador, já a passagem do século e a entrada na república fizeram abrandar essas cam-

panhas, que viriam a ser retomadas, embora em moldes diferentes, pelo General Norton 

de Matos, e a intensificar-se com o regime do Estado Novo. A chegada do General a 

Angola, como primeiro Alto-Comissário, imprime uma linha orientadora de valorização das 

potencialidades deste território, como parte integrante da estrutura alargada, constituída, 

então, por todo o Império. Importa aqui perceber como as políticas levadas a cabo desde 

1 O autor refere-se ao século XIX.

2 Pélissier, René, História das Campanhas em Angola (1844-1941), Editorial Estampa, Lisboa, 1986, Vol I, pp.18
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1920 foram determinantes no processo de urbanização, como este se desenvolveu e, 

mais ainda, como e por quem se desenhou, até à revolução de Abril que assinala o fim do 

protagonismo de Portugal como país colonizador.

As actividades económicas contribuíram de forma crucial para o desenvolvimento da co-

lónia, fazendo surgir novas formas de ocupação do território e criando, também, novas 

formas de ver a arquitectura. As cidades surgiam e cresciam pelo facto de existirem pes-

soas para as habitar: população rural portuguesa que trocava as suas aldeias do interior 

por novas aldeias e cidades em terras tropicais, cumprindo talvez uma necessidade de 

enraizamento, incentivada pelo ideal imperialista. 

Para a opção por este tema concorreram duas ordens de razões. A primeira, de carácter 

científico, pelo declarado interesse em estudar a hipótese da existência de uma arquitec-

tura e urbanismo tropicais de expressão portuguesa e angolana - reforçada pelo facto de 

muitos dos criadores desta história serem intervenientes directos e detentores de memó-

rias vivas, que podem dar-nos testemunhos, também eles directos, deste passado tão 

recente. A segunda, de teor emotivo, pela experiência pessoal de contacto, no passado, 

com a realidade angolana – reforçada pelo desejo de compreender as dinâmicas e, as 

histórias sociais e pessoais, que justificavam a opção de partir.

Há ainda, a acrescentar ao interesse que este estudo possa ter, o seu propósito e utilização 

didácticos, pela necessidade urgente de valorizar a grande e intensa produção urbana e 

arquitectónica em território angolano, mesmo que se trate apenas do início de um longo 

caminho desejável e, por isso, passível de ser continuado. Deixar aos estudantes a men-

sagem da relevância determinante dos sítios e da sua influência para o entendimento das 

cidades, dando testemunho de uma realidade que, apesar de recente, já não faz parte do 

seu conhecimento directo. 

Assumimos tratar-se de uma visão portuguesa, evidenciada pelo recurso a fontes lo-

calizadas em território português e angolano, sendo que as referências que extrapolam 

estes dois territórios deverão ser consideradas como conjunturais e somente efectuadas 

como base para uma breve análise comparativa que, embora desejável, por limitações 

inerentes ao objecto e dimensão do estudo, não cabem no seu âmbito. 

OBJECTIVOS

É objectivo primordial desta tese reflectir a génese e o desenvolvimento das cidades, 

o seu ajuste ao território, considerando os contextos político, social e económico em 

que ocorreram, originando as mais variadas características formais, específicas do fe-

nómeno urbano e arquitectónico em Angola. Procurámos focar-nos nas cidades mais 
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representativas, muito embora nem sempre o tenhamos conseguido, por limitações do-

cumentais impossíveis de ultrapassar no tempo e com os meios disponíveis.

Passadas que foram três décadas da independência das províncias ultramarinas portu-

guesas pretende-se, agora, olhar o passado de Angola no século XX, num período onde 

couberam várias governações, e perceber de que forma a ocupação do território, numa 

macro e micro escala, foi desenhando as paisagens. 

Através deste trabalho, pretendemos, discutir/analisar a existência de uma identidade pró-

pria no urbanismo e arquitectura angolanos, praticados no meio século que precedeu a 

independência da colónia, e que corresponderam à expressão portuguesa adaptada em 

contexto colonial. 

Interessou-nos perceber quais os factores que tornaram possíveis as formas de ocupa-

ção do território, bem como os que condicionaram os resultados arquitectónicos, cujo 

produto aqui entendemos como uma mistura entre adaptação e imposição. Com efeito, 

a cidade é obra do homem, uma expressão da sua vida interior e o resultado das suas 

acções, não só de quem a vive mas também de quem a desenha, fazendo parte de um 

processo de desenvolvimento que, no caso em estudo, teve como denominador comum 

o Estado. Interessou-nos, também, entender como os arquitectos em Angola se relacio-

navam com a máquina do poder, como os arquitectos em Portugal projectavam para o 

desconhecido, criando um universo de idealização que permitia desenhar e propor sem 

conhecer, de facto, a realidade: as suas cores, texturas, luz, cheiros, gentes, tempera-

turas, paisagens, contextos, tudo aquilo que, por natureza, um arquitecto precisa de 

conhecer para dar corpo e traço à mente e ao sentimento. 

A orientação recebida de grande parte da bibliografia para a criação de um quadro de 

base interpretativo, face ao problema em apreço, fez emergir a necessidade de nos 

colocarmos perante a temática numa óptica analítica e dinâmica, e apreender, com uma 

visão global, o processo de urbanização do território angolano no referido período.

Para efectuar um estudo que reflectisse as diferentes dimensões que influenciam/condi-

cionaram os processo de urbanização, foi necessário entender o enquadramento políti-

co, económico, social e cultural que marcou este espaço e tempo, o que implicou:

- Conhecer a realidade vivida em Portugal e, paralelamente, em Angola, procurando 

definir os mecanismos que levaram às transformações urbanas deste território;

- Abordar o reflexo espacial do discurso ideológico colonial nos diferentes tipos de 

ocupação do território Angolano;

- Entender as teorias urbanísticas Europeias e Portuguesas bem como o seu reflexo 

na prática urbanística Angolana e, ainda, as formas de absorção da cultura local no 

processo de colonização/urbanização;
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- Estudar/analisar os planos e os projectos de arquitectura feitos nesse período (al-

guns dos considerados mais significativos), bem como os seus autores, suas influ-

ências e tipos de encomenda; 

- Perceber de que forma as ideias europeias foram revertidas para Angola e em que 

medida e em função de que factos foram alteradas localmente. 

Em suma, propomo-nos analisar a produção urbanística e arquitectónica efectuada nes-

te período em Angola e, fundamentalmente, compreender as interacções estabelecidas 

entre os obreiros destas cidades, o sistema político, económico, cultural e social, onde 

estes se integravam, com regras e princípios estabelecidos por Portugal, mas autonomi-

zados e adaptados a este novo território.

METODOLOGIA

A matriz conceptual deste estudo situa-se na esfera da Arquitectura/Urbanismo e, fun-

damentalmente, no olhar do arquitecto sobre o assunto em questão. Embora se trate 

de um trabalho de natureza científica, não deixa de ter contornos de projecto, enquanto 

processo de construção de uma ideia/conceito e da sua aplicação na concepção, neste 

caso, de um documento escrito. 

Dadas as características desta tese, optámos por um percurso que nos possibilitou uma 

abordagem pluridisciplinar e diacrónica, tendo esta pluridisciplinaridade, um papel com-

plementar das leituras e inferências delas retiradas. Observar e entender o fenómeno 

urbano no contexto territorial angolano, no referido período, remete para áreas de estudo 

complementares à arquitectura como a geografia, sociologia, antropologia e a história. 

A leitura geral dos factos segue, de alguma forma, as orientações da antropologia in-

terpretativa, segundo Clifford Geertz 3, bem como a lógica dedutiva que Karl Popper 

expressou como sendo “a teoria da transparência da verdade das premissas para a con-

clusão”4 segundo uma abordagem em zoom, do geral para o particular. Não houve, no 

entanto, a pretensão de conseguir abarcar o domínio de todas as matérias uma vez que, 

quer pela extensão quer pela complexidade dos assuntos abordados, fomos obrigados 

a cercear o âmbito da análise.

3 In Casal, Adolfo Yañez, Para uma Epistemologia do Discurso e da Prática Antropológica, Edições Cosmos, Lisboa, 
1996, pp.77 e seg.

4 Popper, Karl, Em busca de um mundo melhor, Lisboa, Editorial Fragmentos, 1996, pp.80

INTRODUÇÃO
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Procurámos integrar as três formas de pensamento “holístico”, segundo Malinowski 5: 

o interpretativo (que compreende cada experiência ou fenómeno, de forma global); o 

etnográfico (que decorre do trabalho de campo); e o que resulta da antropologia (que 

permite estudar as várias vertentes inerentes à vida humana).

A abordagem teórica consistiu no levantamento e análise das obras consideradas mais 

relevantes para compreender as várias dimensões em estudo - fundamentalmente no 

que respeita às análises histórica, política, social, económica e cultural, de carácter ge-

ral, para Portugal e Angola – e da documentação necessária ao enquadramento na 

época das diferentes dimensões em análise.

Sem pretender negar a sua eventual utilidade, por questões relacionadas com a neces-

sidade de delimitar a dimensão da recolha bibliográfica efectuada, considerámos que as 

formulações teóricas sobre a concepção das cidades ao nível internacional e, mais pro-

priamente, de outros países colonizadores ou colonizados, concorreriam de forma mo-

desta para os objectivos principais deste trabalho. A natureza do regime político vigente, 

a condição social das populações portuguesas levadas a povoar Angola, a sua relação 

com esse território e com as populações autóctones, bem como a natureza das cidades 

ligadas aos factores económicos que as desenvolviam, criaram condições específicas 

para o crescimento de uma colónia ímpar dentro do universo colonial português e, mais 

ainda, no universo colonial em geral.

A abordagem empírica foi essencialmente sustentada por uma metodologia de recolha 

de informação intensiva e qualitativa, com especial relevo para a recolha documental 

(planos e/ou projectos de arquitectura inéditos), efectuada em vários arquivos angola-

nos e portugueses, bem como junto de autores que em Angola desenvolveram a sua 

actividade profissional, os quais contribuíram igualmente com informação oral relevante 

sobre o tema6. 

Para além da análise dos projectos dos vários períodos e nas várias cidades Angolanas, 

reportámo-nos, também, aos projectos de arquitectura e urbanismo feitos em Portugal e 

levados para Angola, e aos projectos feitos em Angola. Estes foram analisados quanto 

aos seus aspectos compositivos e espaciais, quanto ao carácter do espaço urbano tro-

pical, bem como à sua morfologia. Concretamente, efectuámos um trabalho de recolha 

e análise documental e de testemunhos pessoais, sempre numa óptica interna, enten-

dendo o processo colonial como resultado do posicionamento português. 

5 Malinowski, Bronislaw, Los argonautas del pacífico Occidental, Editiones Península, Barcelona, 1975, pp. 28 

6 As conversas com os vários actores não foram transcritas porque tiveram um carácter informal, centrado na 
compreensão/recolha de informação complementar sobre os planos e sobre factos. Como não foi usado um guião 
de entrevista estruturado, considerámos não ter sentido sistematizar essa informação.
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O trabalho de campo, realizado em Portugal e em Angola, teve como objectivo o levan-

tamento de material cartográfico e bibliográfico, e foi concretizado através da incursão 

continuada em bibliotecas e arquivos. De notar que as pesquisas foram desenvolvidas 

praticamente em simultâneo, com o objectivo de que uma e outra se complementassem 

e, porque não também, se suportassem. 

A pesquisa de material cartográfico e iconográfico, embora desenvolvida em vários 

arquivos, não teve resultados absolutamente satisfatórios em todos eles. Importa, por 

isso, determo-nos um pouco sobre a metodologia seguida uma vez que, como veremos, 

esta condicionou de alguma forma os resultados obtidos. Assim, nomeadamente em 

Portugal, foram consultados o Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) – Arquivo das Obras 

Públicas referente a Angola, o arquivo da Biblioteca Nacional, a Sociedade de Geografia 

de Lisboa e o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), entre outras. 

Em Angola, tivemos oportunidade de consultar o Arquivo Histórico de Angola (AHA), o 

Instituto Nacional do Ordenamento do Território e Urbanismo – Angola (INOTU) – arquivo 

geral, o arquivo do Instituto Nacional de Cartografia e Geodesia de Angola (INCG), e os 

Serviços do Governo Provincial de Luanda.

Quer em Portugal quer em Angola, a pesquisa em arquivo obedeceu a uma metodo-

logia que se traduziu, fundamentalmente, na inventariação e selecção dos elementos 

disponíveis, nomeadamente planos e projectos de arquitectura do período em estudo, 

seguida de recolha e digitalização desses elementos, constituídos na sua maioria por 

peças escritas e desenhadas.

Num primeiro momento a sistematização de procedimentos fez-se com o estabeleci-

mento de uma rotina em Portugal no Arquivo Histórico Ultramarino, onde recolhemos a 

quase totalidade dos projectos de arquitectura e planos de urbanização, especialmente 

do período do Gabinete de Urbanização do Ultramar, levando à sua reprodução através 

de microfilme e digitalização, elaborada no arquivo.

Posteriormente, e intercaladas com a pesquisa realizada em Portugal, foram realizadas 

viagens a Angola, com o mesmo objectivo e estabelecendo o mesmo tipo de rotinas. 

Apesar das dificuldades sentidas, em encontrar os arquivos que detivessem o material 

procurado – os planos elaborados durante os 50 anos em estudo – e na sua consulta, 

inventariação e reprodução, foi possível recolher o material necessário. O Instituto Nacio-

nal do Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola é detentor de um enorme e rico 

espólio no que concerne à produção urbanística em Angola, material inédito, embora 

o seu estado de conservação seja demasiado precário. Da mesma forma, as condi-

ções do próprio espaço em que se encontra arquivado, uma sala repleta de arquivos 

metálicos horizontais (onde se arrumam conjuntos de pequenos rolos, agrupados por 

províncias, contendo partes do que foram os planos, quer sejam de expansão quer de 
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consolidação, de cidades e aglomerados), em nada contribui para a optimização da 

procura e selecção de material. Também a reprodução de elementos, passou por pro-

cedimentos complexos de, primeiro submeter as peças seleccionados a um processo 

de reprodução através de cópia heliográfica (único autorizado, mas também o único dis-

ponível), para em Portugal submeter essas mesmas cópias ao sistema de digitalização. 

Obviamente, estas duas operações conduziram a uma perda imediata de qualidade 

gráfica no resultado final, contornável, não obstante termos emprestado os cuidados 

possíveis tanto à primeira como à segunda.

Relativamente ao Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), só mais tar-

de, e através do desenvolvimento da pesquisa para o Projecto de Investigação – “Urba-

nismo Colonial - Os Planos de Urbanização nas Antigas Províncias Ultramarinas, 1934-

1974”, se foi tendo paulatinamente acesso a esse acervo, onde se viriam a encontrar os 

mesmos planos pesquisados em Luanda, e outros, desta vez com elementos desenha-

dos e escritos. 

O material iconográfico obtido (postais ilustrados da época, gravuras, desenhos) no Ar-

quivo Histórico Ultramarino e Arquivo Histórico Nacional de Angola, foi complementado 

por material não inédito de natureza semelhante, tentando complementar a represen-

tação técnica com as imagens dos lugares, permitindo um quadro interpretativo mais 

próximo do que seria a realidade da época. 

A pesquisa bibliográfica foi sendo ampliada de acordo com a observação de múltiplas 

referências bibliográficas, de outros tantos autores, bem como na sequência de uma 

pesquisa sistemática praticada em bibliotecas dos dois países, de acordo com as ne-

cessidades evidenciadas por uma abordagem que se pretendia multidisciplinar e dinâ-

mica. Ao nível bibliográfico, cartográfico e iconográfico, é de referir o enriquecimento da 

pesquisa através de contributos de obras referidas por autores que então residiram em 

Angola, detentores de material único e de indiscutível qualidade e interesse para a tese 

em questão. De resto, esta presença quase constante de relatos factuais por testemu-

nhos presenciais transportou, para o trabalho que desenvolvemos, uma sensação de 

intemporalidade e simultaneamente de actualidade que pensamos ser motivadora para 

os que, ainda que somente numa perspectiva académica ou pedagógica, reconheçam 

interesse em aprofundar uma parte significativa da produção urbanística e arquitectónica 

angolanas.

Salientamos a importância das entrevistas concedidas por várias pessoas que puderam 

passar o seu testemunho, actores da produção urbanística e arquitectónica em Ango-

la no período em estudo, nomeadamente os arquitectos Castro Rodrigues, Simões de 

Carvalho, António Veloso, Fernando Batalha, Antonieta Jacinto e Francisco da Silva Dias. 

É de reconhecer, também, testemunhos de outros que, muito embora não tenham sido 
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obreiros no sentido de poderem ter participado na edificação da colónia, contribuíram 

com as suas pesquisas, trabalho ou vivências. Nomeadamente, a Drª Rosa Cruz e Silva 

(AHN), a Drª Maria do Céu Neto (AHN), o Eng. Manuel Resende, o Eng. Nóbrega, o 

Coronel Torcato (INGC) e a Arq. Isabel Martins (Departamento de Arquitectura da Uni-

versidade de Engenharia de Luanda) que partilharam inestimáveis fontes para o desen-

volvimento deste estudo.

A carga cultural e, eventualmente, o facto de este trabalho ter na sua génese uma pes-

soa com a profissão de arquitecto, pode colocá-lo mais no campo da síntese do que 

no da análise, mais no da intuição e emoção que no da lógica. Esta ilação não significa, 

porém, menosprezo pelo rigor ou contestação ao método científico como caminho, mas 

revela a inevitabilidade do trabalho científico estar associado a tomadas de posição, 

posturas, abordagens7, no fundo, a percursos pessoais que se consubstanciam na es-

colha das metodologias utilizadas. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Para dar corpo à pesquisa, permitindo um percurso do geral para o particular, o trabalho 

organiza-se em duas partes. 

A primeira, que se pretende de enquadramento teórico, é constituída por dois capítulos, 

onde se abordam o pensamento político, social e económico em Portugal e Angola, 

traçando um perfil das políticas coloniais, e as correntes do pensamento urbanístico em 

prática no período em estudo. 

A segunda parte, composta pelo terceiro, quarto, quinto e sexto capítulos, aborda as 

diferentes formas de ocupação do território angolano, relacionando-as com a sedimen-

tação e as produções urbanas e arquitectónicas, e os diferentes agentes e actores em 

presença.

No primeiro capítulo, detemo-nos sobre os ciclos económicos e a sua repercussão no 

desenvolvimento do meio urbano angolano. Analisam-se, fundamentalmente, os aspec-

tos sociais e políticos responsáveis pela tomada de posição no que concerne às inter-

venções urbanas.

No segundo capítulo, são aportadas as correntes do pensamento urbanístico, na Europa 

e em Portugal, o seu reflexo no pensamento urbano em Angola, bem como os vários 

7 Popper, Karl, O conhecimento científico e o problema corpo-mente, Lisboa, Ed. 70, 1996, pp. 162
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congressos, exposições e feiras, que se tornaram charneira para novos ideais ligados à 

prática profissional. 

O terceiro capítulo centra-se no processo de ocupação territorial através da sua sedi-

mentação nos vários momentos históricos e nas formas de ocupação, espontânea e 

planificada, que caracterizam a natureza das cidades angolanas.

No quarto capítulo apresentam-se as principais características do fenómeno urbano em 

Angola, através dos processos do seu crescimento, analisando-se as cidades e a sua 

génese; caracterizam-se ainda os modelos urbanos que concorreram para a sua expan-

são. São tidos em conta factores de homogeneidade distintos que se prendem com a 

natureza da criação das cidades, sua forma de crescimento, desenvolvimento e adapta-

ção ao sítio. Distinguem-se assim três grupos de núcleos urbanos, - em função da sua 

localização e meios de transporte de acesso, associados à época de desenvolvimento: 

o barco, o comboio, o automóvel - os que se desenvolveram ao longo da costa; os que 

se desenvolveram ao longo do caminho-de-ferro e, por último, os que se estruturam 

tendo a rede rodoviária como suporte. Os exemplos apresentados formam um corpo de 

análise onde a leitura morfológica dos planos é complementa com a de alguns factos 

históricos e económicos de cada cidade/aglomerado. Ainda neste capítulo abordamos,  

também, o sistema dos colonatos - tentativas de povoamento dirigido pelo Estado - 

apresentando-se, a título de exemplo, um estudo mais aprofundado e desenvolvido so-

bre o colonato da Cela. 

No quinto capítulo descrevemos o papel actuante dos vários agentes de transformação 

da colónia: o Estado, a Administração Local e os Privados. É ainda, aqui, que revemos 

o papel dos arquitectos enquanto actores determinantes do processo de sedimentação, 

criadores de novos perfis para as cidades, através do desenho dos seus edifícios. 

No sexto capítulo analisamos os projectos dos edifícios, interpretando os exemplos mais 

representativos do construído, com vista a encontrar eco para a validação dos objec-

tivos desta investigação. É dado especial relevo à obra pública, traduzida em diversas 

tipologias de edificado, das promoções de habitação para funcionários ou colonos, aos 

edifícios de equipamentos colectivos de natureza distinta, consubstanciados em peças 

basilares na estrutura das cidades. 

Na conclusão fazemos um balanço crítico do trabalho efectuado, discutimos algumas 

opções metodológicas e identificamos dimensões de análise que poderão complemen-

tar a presente investigação e vir a ser objecto de futuros estudos. Procura-se reflectir no 

carácter sistémico do processo metodológico desta investigação que, não se esgotando 

por si só, deixa transparecer um claro desejo de se colocar ao serviço dos estudiosos 

das áreas do Urbanismo e Arquitectura, abrindo também mais uma via para a prospec-

ção de uma temática da história recente dos países envolvidos.  
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1ª PARTE

PORTUGAL E ANGOLA NO SEC XX –  PENSAMENTO 
POLÍTICO E POLÍTICAS COLONIAIS
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CAPÍTULO 1

CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL EM ANGOLA
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NORTON DE MATOS E A 1ª REPÚBLICA

“A força não pode ser uma lei eterna no Mundo. Os povos hão-de ter a sua hora 

de afirmar-se por qualidades raras que só da própria raça dimanam.”8

Quando Portugal se desfez do Império das Índias, o Brasil surgiu como a grande es-

perança e tentação. Quando o Brasil se tornou independente, “(...)o país não poderia 

sobreviver sem império(...)”9 era então de esperar que as terras africanas passassem 

a constituir, efectivamente, esse Império, construindo-se um novo sistema colonial que 

ganha força no decorrer do século XIX, e se intensifica no século XX, como garantia da 

existência da nacionalidade e continuidade da herança imperial. 

A colonização foi-se fazendo por homens que, entregues a si próprios, e sem um objec-

tivo de Estado, foram penetrando e interagindo em território desconhecido, em função 

das suas capacidades genuínas. 

Só no início do século XX, primeiro com o Capitão Paiva Couceiro (1907 – 1909, que, em 

apenas dois anos “marcava perante o Mundo a decisão de Portugal valorizar Angola e to-

das as outras possessões africanas como províncias portuguesas”10) e mais tarde, com 

a presença de Norton de Matos como governador-geral da colónia, é que as referências 

a esta colónia se começam a sistematizar e intensificar. Cada um à sua maneira, Paiva 

Couceiro e Norton de Matos, marcam a diferença na governação de Angola.

Em 1912, Norton de Matos vai pela primeira vez para Angola como governador, com 

um estado de espírito e pensamento de grande empreendedor. Mesmo sem conhecer 

directamente a província, não lhe era difícil ter uma ideia correcta sobre a situação que 

iria encontrar. Havia estudado com profundidade o trabalho dos seus antecessores, 

fundamentalmente o do governador Paiva Couceiro, cujo relatório de 1910, “Angola”, 

seria a sua orientação.11

Considerava Angola uma extensão de Portugal, onde tudo se resolvia e decidia em Lis-

boa, no Terreiro do Paço, embora discordasse desta centralização. Por esta razão, os 

1.1

8 Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida. I Volume, Editora Marítimo Colonial, 3ª Edição, Lisboa, 
1944, pp.112

9 Alexandre Valentim, Velho Brasil Novas Áfricas-Portugal e o Império (1808/1975), Edições Afrontamento, Porto, 
2000, pp. 181

10 Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português - Monografia do Império, Empresa Nacional 
de Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol. , pp. 117

11 Norton, José, Norton de Matos – Biografia, Bertrand Editora, Lisboa, 2002, pp. 182
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governadores tinham pouco poder e ainda menos dinheiro para quaisquer acções de 

desenvolvimento. Angola vivia, desde há muitos anos, num círculo vicioso que resultava 

em não se fazer nada por falta de dinheiro e, por não haver dinheiro, nada se fazer. Ao 

nível da gestão, as verbas atribuídas a Angola pela Fazenda Pública, provenientes de 

orçamentos que demoravam a ser aprovados, eram muitas vezes pagas fora de prazo 

e, aparentemente, com alguma relutância. Instalara-se uma atitude conservadora e retró-

grada, em que os mais variados assuntos que diziam respeito a Angola acabavam por 

se enlear e abafar numa teia confusa e, claramente incómoda.12

Uma circular de Norton de Matos como Governador-geral de Angola, de 17 de Abril 

de 1913,13 regula e indica a forma de colonizar. Entre outras coisas, define a forma de 

estabelecer os limites das circunscrições civis, indicando que os sobados devem ficar 

sempre, na totalidade da sua ocupação, dentro de uma circunscrição, isto para não criar 

conflitos internos, numa tentativa de manter a integridade dos nativos, o que revela, para 

os parâmetros da época, um grande sentido de Estado. 

Cria o imposto de cubata, pago anualmente em dinheiro e cuja necessidade de paga-

mento deve ser explicado aos indígenas, para que estes contribuam para a construção 

de estradas, apoio médico e educação às populações locais. Adverte também para o 

facto de dessas cobranças não deverem dar lugar a “abusos, extorsões e irregularidades 

cometidas por ocasião da cobrança do imposto”.14 Indica inclusivamente, que a cobran-

ça deve ser antecedida de um aviso prévio e não efectuada de surpresa. 

1. Norton de Matos - A importância do Alto-Comissário, 
justificando a publicação de Postal Ilustrado.

12 Norton, José, Norton de Matos – Biografia, Bertrand Editora, Lisboa, 2002, pp. 182

13 In Mattos, Norton de, África Nossa - o que queremos e não queremos na nossas terras de África,  Edições Marâ-
nus, Porto, 1952, pp. 190

14 In Mattos, Norton de, África Nossa - o que queremos e não queremos na nossas terras de África,  Edições Marâ-
nus, Porto, 1952, pp. 169
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Considera ainda que a Nação é uma só (Nação Una), formada por territórios na Europa 

e noutros continentes. A Unidade Nacional implicava Unidade Territorial, pelo que se 

deveria agir como se o território fosse único e contínuo; Unidade Económica, traduzida 

num esforço material e espiritual, numa divisão equitativa entre todos. Estas medidas 

justificavam a “valorização da Nação” não havendo lugar a políticas coloniais, mas ape-

nas a políticas nacionais. 

Houve vários temas a que Norton de Matos deu especial atenção, nomeadamente o 

trabalho forçado dos indígenas, que atacou muito veementemente, e que constituiu o 

seu “cavalo de batalha”; as questões relacionadas com o estrangulamento das expor-

tações; o monopólio da Empresa Nacional de Navegação com fretes elevadíssimos; as 

sobrecargas nas importações, tudo práticas que constituíam a norma, para um governo 

colonial sem uma política de valorização das colónias. Traindo as finalidades para que 

fora criado, o Banco Nacional Ultramarino (BNU) também defendia os interesses comer-

ciais e financeiros da metrópole, com uma postura pouco vantajosa para o comércio 

colonial. São Tomé e Angola, sofriam do mesmo regime de trabalho forçado em explo-

rações agrícolas de que o Banco se apoderava através de rapidíssimos processos de 

execução de dívidas. 

A “colonização” e o povoamento eram relegados para um segundo plano dos interesses 

nacionais, que se fazia, em grande parte, à base de cadastrados, o que levava à neces-

sidade extrema de os europeus circularem dentro de Angola com um passaporte.

As debilidades do domínio português eram visíveis, fazendo com que a ambição das 

duas grandes potências europeias, a Alemanha e a Inglaterra, se manifestassem e apro-

veitassem das possessões portuguesas no ultramar. Estas fragilidades foram referidas 

aquando da conferência de Berlim (1884/1885), na sequência de uma forte campanha 

contra Portugal a propósito das suas práticas esclavagistas em Angola e S Tomé, cam-

panha essa que tinha o apoio dos ingleses, com interesses ligados à produção de cacau 

e café. Não eram dadas provas, para que se considerasse que Portugal tinha homens 

e capacidade organizativa para desenvolver esses imensos territórios, em cujos mapas 

figuravam as suas cores nacionais, mas onde a sua administração era pontual.

Seria lógico concluir que, nas mãos dos portugueses, aqueles territórios estavam con-

denados à decadência, sem que houvesse capacidade para tirar partido das conquistas 

do passado. 

Norton de Matos ia expressando a necessidade de mudança nas questões da admi-

nistração dos territórios, especialmente no que dizia respeito às matérias sobre Angola, 

entendendo que todos em geral deveriam seguir uma mesma orientação, podendo te-

mer-se o fim do império colonial. Tinha a sensibilidade e a consciência claras de que 

algo de mais consistente teria que ser feito em Angola, para Portugal não correr o risco 
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de perder esta como outras possessões. Norton de Matos tinha uma intenção política, 

com um projecto simples: desenvolver Angola, promover o negro e reforçar a soberania 

portuguesa.15  Estes três princípios traduziam as linhas orientadoras do desenvolvimento 

e da unificação. 

Queria renovar Angola através de um governo enérgico, traçando-lhe um destino mais va-

lorizado, debruçando-se sobre os problemas da pobreza social, económica e mesmo po-

lítica, para que esta se transformasse numa terra de futuro e, naturalmente, numa extensão 

de Portugal. Para isso, implementou algumas medidas renovadoras que passavam pela 

reforma do regime administrativo da colónia, com a substituição gradual do regime militar 

pelo da administração civil, contando com os funcionários administrativos no mato. 

“exigindo-lhes desembaraço e actividade, gosto da iniciativa e das responsabi-

lidades, competência quase enciclopédica, não só para a cobrança do impos-

to e administração da justiça, como também para as obras públicas e melho-

ramentos de estradas, lançamento de pontes provisórias, criação e exploração 

de granjas, limpesa e higiene de povoados indígenas e europeus.”16

Outras medidas, como o desenvolvimento do comércio, a proibição do pagamento de 

impostos em géneros, a estimulação da entrada de moeda em Angola visando a entrada 

dos indígenas na economia monetária, a atribuição à agricultura dum papel mais rele-

vante no futuro para Angola devendo ser a actividade por excelência, com zonas agríco-

las para africanos e zonas agrícolas para europeus, e a desburocratização dos serviços 

técnicos centrais, transformando os governadores de distrito e os seus funcionários em 

autênticas figuras de autoridade local, espalhadas por todo o território angolano. 

“(...) e vinha já articulado na Reforma Administrativa de 1907; mas foi Norton de 

Matos que, na esteira e na escola de Paiva Couceiro, a iniciou em Angola e lhe 

deu todo o valor das realizações práticas.

Nos seus três anos de governo, foi notável a operação que se operou, o en-

tusiasmo que comunicou a colonos e sobretudo a funcionários do mato que, 

prestigiados na sua função e exaltados nos seus brios de colaboradores di-

rectos do governador-geral, se lhe dedicaram de corpo e alma, caprichando e 

competindo em bem servir.”17

A primeira grande Guerra começara em Agosto de 1914. Em Março de 1915, Norton de 

Matos foi substituído pelo general-comandante Pereira d’Eça, que comandou a opera-

15 Norton, José, Norton de Matos – Biografia, Bertrand Editora, Lisboa, 2002, pp. 184

16 Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português - Monografia do Império, Empresa Nacional 
de Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol. , pp. 125

17 Idem, pp. 125-126

1.1NORTON DE MATOS E A 1ª REPÚBLICA



33

ção que conduziu ao conflito, no Sul de Angola, entre forças alemãs e portuguesas, que 

levaria à rebelião assumida dos cuanhamas, provocando uma nova campanha e castigo 

com forças regulares, de todo o Sul.18

Em Agosto de 1920, Norton de Matos voltou a ser nomeado para Angola como Alto-

Comissário, assumindo este cargo em 1921. Nos seis anos anteriores, ficara em Lisboa, 

ocupado com os preparativos para prosseguir em Angola a sua acção interrompida, e 

convencido de que havia uma missão na aplicação do seu vasto plano, cuja execução 

se não poderia adiar mais. A legislação decretada após a Conferência de Paz em Ver-

salhes, que levantava o problema das soberanias tutelares coloniais em proveito das 

raças nativas, criava novas responsabilidades a Portugal, das quais decorria o regime 

de nomeação dos Altos-Comissários, que vinha confirmar o regime de autonomia ad-

ministrativa e financeira para uma ou mais colónias, dando-lhes assim plenos poderes 

administrativos, financeiros e legislativos.19

Ao chegar a Angola, Norton de Matos constatou que esta mudara muito com os seus 

sucessores,20 fundamentalmente no que dizia respeito ao espírito humanitário por ele 

implementado. Voltava cheio de ânimo para levar a cabo o seu projecto de fomento.

Desde logo começou a consolidar as suas opiniões relativamente ao que a colónia po-

deria vir a ser, defendendo a ideia de que eram necessários sete anos para se lançarem 

as bases de uma Angola Nova, intensificando-se uma autonomia administrativa e finan-

ceira da colónia. 

18 Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português - Monografia do Império, Empresa Nacional 
de Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol., pp. 126-127

19 Através das Leis nºs 1015 e 1022, de 7 e 20 de Agosto de 1920, e Decretos nº 6864, de 20 de Agosto e nº7008 e 
7030 de 9 e 16 de Outubro de 1920. In Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português–Monogra-
fia do Império, Empresa Nacional de Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol., pp. 129

20 Em 1915 Norton de Matos foi substituído pelo general-comandante Pereira d’Eça, sendo parca a sua interven-
ção, acabando por estar muito ligada à resolução do conflito desencadeado pelo choque entre as forças alemãs e 
portuguesas a sul da colónia, junto à fronteira com as possessões alemãs e que viria a provocar a rebelião do povo 
cuanhama. As operações militares de campanha para a condução à pacificação da zona, levariam à criação de uma 
nova Intendência Militar, com sede em Njiva, que seria denominada Pereira d’Eça.
Toma posse o tenente-coronel Massano de Amorim, veterano das campanhas de Moçambique e discípulo de Mousi-
nho de Albuquerque, entre 1916 e 1917. Caracterizou-se por ter dado continuidade ao regime das circunscrições civis, 
iniciado por Couceiro e Norton. No entanto, a brusca entrada de novos colonos brancos, mestiços ou pretos civilizados 
nas zonas de café e dem-dem, e a continuada possessão de terrenos ricos dos nativos, resultou num processo bas-
tante colerizado por parte dos nativos, acabando em massacre da população invasora, aqui e ali espalhado por todo o 
território. Foi exonerado em Setembro de 1917, na sequência do confronto do poder central com os magnatas da explo-
ração colonial. Em 1917, e durante cerca de um ano, governa Angola interinamente o Dr. Jaime de Morais, alargando a 
ocupação civil e prosseguindo com a rede de estradas iniciadas por Norton.
Em Setembro de 1918 e por motivos de confiança política, foi nomeado, pelo governo de Sidónio Pais, como gover-
nador-geral o capitão-tenente Filomeno da Câmara. Fez um governo que lhe valeu a estima de colonos e nativos, 
continuando a fomentar a agricultura e lançando o ensino secundário com a criação de um Liceu central, fomentando 
o enraizamento da população europeia. O seu governo findou com a queda de Sidónio como presidente, e a ocorrência 
dos vários acontecimentos revolucionários que se lhe seguiram, na metrópole.
Em Maio de 1919 o governo foi entregue, interinamente, ao coronel Mimoso Guerra.
Seria substituído, em Julho, pelo Visconde de Pedralva que o assegurou até Abril de 1920, sem relevo de maior.
In Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português–Monografia do Império, Empresa Nacional de 
Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol., pp. 126-129
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2.   As primeiras tentativas de
infra-estruturação, 1912.

3.   Uma ponte primitiva
antes das estradas.

Demorou algum tempo até que os Altos-Comissários tivessem autonomia e se pudessem 

relacionar directamente com o Banco Nacional Ultramarino para contrair empréstimos.

Legislou sobre tudo, meticulosamente, deixando clara a ideia do que entendia ser pre-

ciso mudar, e passando o primeiro ano a lançar o suporte administrativo necessário à 

criação de serviços de planeamento e execução; sobre a educação; a posse da terra; a 

exploração dos recursos naturais; o trabalho e a protecção do indígena.

Norton de Matos pretendia transmitir uma boa imagem, consolidando assim a soberania 

portuguesa, para enfatizar a ideia da criação de um Portugal novo.

Consequência disto foi também o seu empenho na realização do 1º Congresso Inter-

nacional de Medicina Tropical, bem como o aumento do número de médicos que, no 

espaço de um ano, passou de 20 para 80, um dado revelador da efectiva vontade da 

mudança da colónia.

Não é possível falar de Norton de Matos, e das suas variadas medidas de modernização 

e desenvolvimento de Angola, sem o associar ao objectivo de enaltecer a província, 

logo, engrandecer Portugal. Não teve, com a sua postura política em relação às ques-

tões de Angola, muitos seguidores ou mesmo admiradores, e esteve sujeito, por vezes, 

a grandes críticas.

Defendia, que era necessário garantir a execução de diversas obras que integravam o 

seu plano de desenvolvimento, para fazer de Angola um local apetecível para os países 

que contavam com a inércia de Portugal em assuntos coloniais, a falta de homens, 

de dinheiro, e as lutas internas em que o país se ia enfraquecendo, para daí retirarem 

proveito próprio. Considerava o desenvolvimento económico e social, a organização 

administrativa e o progresso das populações, fundamentais para se ir cativando a emi-

gração e fixação naquele território de portugueses vindos da metrópole. Podemos dizer 
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que estava formado na sua mente o conceito pleno de Nação Una, entendimento de que 

Portugal e as Colónias estavam unidos no espírito e na força.

E era efectivamente através do povoamento que julgava possível fazer de Angola uma 

terra portuguesa.

“Desde o princípio que vi que a única maneira de afastar tremendos perigos era, 

ocupar inteiramente Angola com elementos de diversa espécie mas absoluta-

mente portugueses, apertar as malhas da nossa organização administrativa, de 

forma que os estrangeiros que em Angola procurem fixar-se sejam obrigados 

a integrar-se por completo na nossa acção governativa e a sujeitar-se à nossa 

soberania, tornar em Angola forte e altamente prestigiada a República Portugue-

sa, colonizar intensamente aquelas vastas regiões com famílias portuguesas de 

operários, de agricultores, de trabalhadores da terra e do mar, desenvolver rapi-

damente, por meio de um largo plano de fomento, aquela nossa colónia.”21

Para Norton de Matos, povoar Angola significava fazer tudo isto em grande escala, lan-

çando uma das mais nítidas características da civilização, - a urbanização. Esta foi, efec-

tivamente, mais uma grande preocupação sua. As cidades e os aglomerados deveriam 

provocar o aumento de funcionários e, naturalmente, de uma imagem portuguesa, que 

ele considerava fazer-se através das casas, ou melhor, “das casas à portuguesa”. Esta 

preocupação remete, mais adiante, para outra matéria, que passa pelas propostas de 

arquitectura e urbanismo por ele introduzidas.

Na sua tentativa de valorizar Angola e fomentar o investimento neste território, Norton de 

Matos tentou, sem êxito, contrair um empréstimo junto do BNU, acabando por recorrer 

a pedidos de investimento estrangeiros. Ao fim de um grande e laborioso trabalho de 

contactos em Londres, conseguiu um empréstimo de um milhão de libras, para utilizar 

em Angola em diversas tranches, no que ele considerasse fundamental.22

Mas, na prática, pode dizer-se que Norton de Matos já não governava efectivamente em 

Angola, tendo perdido a autonomia que lhe fora atribuída aquando da sua tomada de 

posse. Agora, a administração central dava as suas instruções a Luanda directamente. 

Com a depressão político-económica em Angola em 1923, a instalação da crise fez com 

que Norton de Matos se demitisse do cargo de Alto-Comissário em 1924, colocando 

assim em causa o seu grande projecto, especialmente do ponto de vista ideológico.23 

21 Matos, Norton de, Como pretendi povoar Angola, Boletim Geral das Colónias, 1933, nº100, pp. 90

22 Norton, José, Norton de Matos – Biografia, Bertrand Editora, Lisboa, 2002, pp. 298-299

23 Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português - Monografia do Império, Empresa Nacional 
de Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol., pp. 133
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Embora a autonomia colonial fosse apoiada por alguns autores próximos de Norton de 

Matos, estes acabariam por adoptar uma posição defensiva, questionando o método 

da descentralização do poder em Angola, e passando a preconizar “a adopção de um 

regime de proteccionismo moderado, sem sacrifício exagerado das colónias”.24 Suce-

deu-lhe, a partir de Setembro de 1924, o Governador interino A. Tavares de Carvalho, 

director da Fazenda e alto funcionário de grande prestígio.25

Mais tarde, Norton de Matos viria a ser nomeado embaixador de Portugal em Londres. 

 Mas, curiosamente, Norton de Matos nunca deixou de se preocupar e ser interventivo 

nas questões coloniais. Em 1953, dois anos antes de morrer, e de uma forma muito 

pragmática, diz o que julga necessário implementar nas colónias para que estas tenham 

sucesso com a continuidade da colonização:

“Queremos assimilar a nós, inteiramente, os habitantes pretos de Angola, Mo-

çambique e Guiné;

Queremos povoar intensamente e rapidamente estas províncias africanas de 

Portugal com famílias portuguesas de raça branca;

Queremos na Nação um povo único, composto de descendentes da nossa 

raça a das raças que estão assimiladas a nós;

Queremos uma civilização que permita que na mesma região vivam, em paz e 

harmonia, vida plena de homens de várias raças;

Queremos a Nação Una, resultante de completa e perfeita Unidade Nacional.

Não queremos as nossas terras de África somente para os africanos;

Não queremos essas terras somente para os portugueses de cor branca;

Não queremos separações de raças ou de cores em terras de Portugal, seja 

qual for a sua situação geográfica;

Não queremos que exista no povo português a menor discriminação  social, 

política ou administrativa.

Queremos assimilar inteiramente a nós as raças de cor que vivem em terri-

tórios portugueses; aumentar esses territórios por meio de famílias brancas 

portuguesas; construir sem demora o edifício completo e perfeito da Unidade 

Nacional.” 26

24 Lima, Lisboa de, As colónias Portuguesas e a crise económica e financeira, Lisboa, 1925, pp. 48 e 49 ob. cit. 
Alexandre, Valentim, Velho Brasil, Novas Áfricas, Edições Afrontamento, Porto, 2000, pp. 208

25 Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português - Monografia do Império, Empresa Nacional 
de Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol., pp. 133

26 Matos, Norton de, África Nossa - o que queremos e não queremos nas nossas terras de África, Edição Marânus, 
Porto,1953, pp. 10-11
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5.   Um grupo de nativos do Bailundo a 
que Norton de Matos chamava “miséria 
negra”.

4.   “Um grupo de nativos “civilizados” de Pungo Andongo”.
Para Norton de Matos, o vestuário era determinante para a 
definição do grau de civilidade das pessoas em geral, e dos 
negros em particular.

Trata-se de um discurso derradeiro de reflexão sobre a questão colonial. Analisa o pas-

sado, as fronteiras com os restantes colónias estrangeiras africanas e, também, o futu-

ro. Entende serem estas as premissas para o desenvolvimento do poder colonial, num 

território capaz de usufruir das relações de vizinhança a estabelecer com as colónias 

francesa e belga.

27 Matos, Norton de, África Nossa - o que queremos e não queremos nas nossas terras de África, Edição Marânus, 
Porto,1953, pp. 30

28 Idem, pp. 34

Considera que, em África, há três formas de ver: a portuguesa, a inglesa e a africânder; 

na sua opinião, os portugueses caracterizam-se por tentarem estabelecer uma igualda-

de entre os povos indígenas e o seu próprio povo. Tentam a igualdade a vários níveis: 

primeiro a igualdade cristã, depois a igualdade económica. Faltava a igualdade política, 

que segundo ele, ”viria quando tiver de vir, quando o seu espírito estivesse evoluído” 

quando a instrução os tivesse transformado em “seres iguais”, cultural, económica e 

socialmente, “inteiramente livres”, aí sim, “poderiam sentar-se todos à volta da mesma 

mesa a discutir de igual forma as questões políticas”.27  Se por um lado tem sempre uma 

postura de grande protecção e paternalismo em relação aos nativos, por outro lado co-

loca-se numa posição de superioridade, o que justifica essa mesma tomada de posição. 

No entanto, a visão paternalista que se detecta nos seus textos e políticas, é de grande 

proteccionismo, de quem quer fazer o bem, considerando que:

“nenhum homem pode ser explorado por outro. Todos os homens têm iguais 

direitos de alimentação, de vestuário, de habitação, de conforto, de higiene e 

de assistência médica.”28
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Noutra passagem do mesmo livro lemos o seguinte: 

“a raça bantu, que creio não ser inferior à dos lusitanos que os romanos encon-

traram nos seus primeiros desembarques nesta parte ocidental da península 

ibérica.”29

Revela-se aqui a forma como sempre viu a relação entre brancos e negros, e como enten-

dia serem estes últimos pessoas merecedoras de respeito e capazes de se qualificarem, 

e não uma massa de mão-de-obra barata que apenas servia para trabalho de carga.

Afirma-se contra a visão dos ingleses e da sucessiva transformação e passagem da 

administração inglesa para as suas colónias, que se tornariam independentes, contra-

pondo que julgava fundamental que os portugueses continuassem a criar e a manter a 

ideia da Nação Una, logo com todos, negros e brancos, sentados à mesma mesa.

É contra a independência das colónias por entender que essa é uma maneira de expul-

sar os brancos daqueles territórios, que lhes pertencem por direito. É também contra o 

apartheid da África do Sul, que lhe inspira uma repulsa veemente, tentando demonstrar, 

em oposição, que são os portugueses quem efectivamente se enraíza nas colónias, 

quem para lá vai e nunca mais de lá sai, quem passa a sentir aquela terra como sua, ao 

contrário dos ingleses que estão de “passagem”. 

Apela sistematicamente ao povoamento branco em África, como a única forma possível 

de enraizamento profundo.

Fala das colónias francesas como de uma riqueza que a França possui, uma vez que 

ocupa a maior extensão de terra contínua, mas discorda da sua política colonizadora, 

por os franceses não fazerem a “assimilação” como os portugueses, nem tão pouco a 

entenderem. Na sua opinião, trata-se de um problema de povoamento.

Para Norton de Matos, África é uma extensão da Europa - o território africano divide-se en-

tre franceses, belgas, ingleses, holandeses e portugueses, podendo ser devidamente po-

voado com população branca para assim se constituírem Nações Unas. Era isto que queria 

para Portugal e julgava que os restantes países deveriam também querer o mesmo.

“Para transformar a África num continente de alta civilização são necessários 

brancos e pretos, vivendo em conjunto, formando povos idênticos, em que a 

civilização e a mentalidade do ocidente da Europa e a moral cristã predominam. 

Se as outras nações, hoje na posse da África, a que me acabo de referir, o não 

puderem ou não souberem fazer, que isso não obste a que nós o façamos.” 

29 Matos, Norton de, África Nossa - o que queremos e não queremos nas nossas terras de África, Edição Marânus, 
Porto,1953, pp. 39
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“Para conseguir o povoamento de uma vasta região como Angola é necessá-

rio: Ordem e segurança; meios de comunicação; ocupação cientifica; habi-

tações e urbanização; higiene; profilaxia e outros serviços de saúde; serviços 

de instrução; colonização indígena; colonização europeia; instituições sociais, 

económicas e financeiras.”30

Considerava fundamentais os núcleos de população europeia que iam cobrindo Angola, 

“proliferando assim as vias de comunicação, a urbanização e consequentemente a habi-

tação, com as “casas à portuguesa”, edificando-se também “casas apropriadas a climas 

tropicais”.31

Este viria a ser um tema chave na colonização e povoamento. A questão da casa portu-

guesa, intensamente adaptada ao registo de Angola, sofreria alterações, transformando-

se na casa tropical de Angola. 

Julgava fundamental fazer-se a colonização indígena, propondo que gradualmente as 

populações locais se fossem afastando “da selvajaria em que viviam”.32  Exprimiu este 

objectivo ainda em 1912, enquanto Governador de Angola. No entanto, considerava que, 

para o sucesso desta colonização interna (como também gostava de lhe chamar, e que 

considerava tão importante para o progresso em África, como o povoamento branco), 

era obrigatório transformar e assimilar os indígenas aos portugueses. Esta assimilação 

devia ser material, cultural e espiritual, num processo que passava por transformá-los 

em agricultores e proprietários das terras que cultivavam. 

Só assim seria possível evitar o proletariado e o comunismo, que eram, segundo ele, 

um dos maiores riscos para as colónias. Para o efeito, propunha que grande parte das 

terras de Angola fosse propriedade dos indígenas, cadastrada e registada em nome de 

cada família negra, para estas famílias terem acesso à “assistência médica e à assistên-

cia agrícola, o fim à palhota e do nudismo, o urbanismo nas aldeias pretas, a instrução 

pública, a formação de operários agrícolas e outros, a obra missionária e tantas outras 

medidas de progresso e de civilização teriam então firme e indestrutível alicerce.“33

Esta postura de grande visão global sobre as colónias, nomeadamente Angola, se por 

um lado é representativa de correcção e humanismo, quase impróprios para a época, 

por outro, e dado o seu cunho fundamentalmente paternalista, não deixa de remeter 

30 Matos, Norton de, África Nossa - o que queremos e não queremos nas nossas terras de África, Edição Marânus, 
Porto,1953, pp. 49

31 Idem, pp. 54

32 Matos, Norton de, Como pretendi povoar Angola, Boletim Geral das Colónias, 1933, nº100, pp. 93

33 Idem, pp. 99
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para uma certa forma de apartheid. Norton de Matos não esquecia os indígenas, que 

queria que fossem iguais aos portugueses, mas via-os sempre, separados. À medida 

da colonização indígena, juntavam-se outras, nomeadamente a da alfabetização, pois 

considerava fundamental que todos soubessem falar, escrever e ler português, proibin-

do que se falasse ou ensinasse qualquer outra língua estrangeira ou mesmo línguas 

autóctones, conseguindo-se assim a verdadeira formação da Unidade Nacional, numa 

postura naturalmente contrária à do último quartel do século XIX, descrita, nas palavras 

do próprio, nos seguintes termos:

“colónias são colónias; nunca podemos confundir ou nivelar pretos selvagens 

com brancos civilizados; uma região do ultramar nunca poderá equiparar-se a 

uma província europeia.”34

Norton de Matos teve, sem dúvida, um espírito bastante humanista e moderno, con-

sideradas as posturas vigentes que, apesar de todas as suas tentativas, foram sendo 

mantidas, ainda que por vezes de forma velada.

A colonização europeia devia processar-se por famílias para se evitar a miscigenação. 

Para promover a fixação da raça branca em África era necessário oferecer um nível de vida 

muito superior ao “deplorável e triste viver de muitos trabalhadores da Metrópole”.35  Efecti-

vamente, o modelo de vida das populações rurais da metrópole era muito precário, consi-

derando-se que as soluções oferecidas a quem aceitava partir integrado num programa de 

povoamento para Angola, eram sempre de melhor qualidade que as deixadas para trás.

O Estado devia assegurar que às famílias fosse dado, desde o momento da sua chega-

da, conforto, alimentação e orientação. E devia-se “Proibir intransigentemente o auxilio 

ou emprego de mão de obra indígena, quer na navegação e pesca, quer nos trabalhos 

subseqüentes”.36 No seu entender, o trabalhador branco que passa a ter nativos ao 

seu serviço, “deixa de trabalhar, transforma-se em patrão capataz ou olheiro desde que 

tenha pretos ao seu serviço, baixa de produtor a parasita(...)”37 Seria este o modelo que 

acabaria por ser adoptado nos colonatos oficiais que foram surgindo pelo território, a 

partir dos anos 50.

Foi Norton de Matos quem interveio de uma forma tão intensa, promovendo o que en-

tendia por Nação Una, um Portugal contínuo através dos vários continentes. As políticas 

34 Matos, Norton de, África Nossa - o que queremos e não queremos nas nossas terras de África, Edição Marânus, 
Porto,1953, pp. 189

35 Matos, Norton de, Como pretendi povoar Angola, Boletim Geral das Colónias, 1933, nº100, pp. 95

36 Idem, pp. 95

37 “O 1º de Janeiro”, 28 de Julho de 1948, in Matos, Norton de, Como pretendi povoar Angola, Boletim Geral das 
Colónias, 1933, nº100, pp. 95
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coloniais associadas ao Estado Novo e ao fascismo vieram alterar Angola. A repressão 

expressava-se aí também, de forma intensa, embora com um carácter aparentemente 

menos opressivo, e um sentimento de medo menos perceptível, que em Portugal.

Estas diferenças poderão eventualmente dever-se à existência, em Angola, de uma “pi-

râmide”, onde os aparentes dominadores (os portugueses que subjugavam os nativos) 

eram, por sua vez, simultaneamente dominados (dada a sua subjugação ao regime).

O fracasso do plano colonial de Norton de Matos, faziam desvanecer as ilusões sobre 

um desenvolvimento rápido da colónia com o impulso do Estado. Teriam falhado dois 

dos principais apoios em que o plano poderia ter assentado – o demográfico e o finan-

ceiro. O primeiro porque, embora os esforços, mantinha-se a relutância da população 

portuguesa em emigrar para África em geral e Angola em particular (com grandes carên-

cias na no apoio ao povoamento dirigido); o segundo pela resistência nos investimentos 

de capital, difíceis na metrópole e muito mais nas colónias. Ressurgia o problema que se 

prendia com a possibilidade da partilha do império pelas grandes potências europeias, 

especialmente Itália e Alemanha, podendo as suas pressões encaminhar para uma nova 

divisão do continente africano. 

A década de vinte deixava marcas difíceis na governação colonial portuguesa, ao tor-

nar-se público acusações de práticas quase esclavagistas nas colónias, publicadas por 

um sociólogo americano, Edward Ross, em Lisboa. Esta acusação viria a colocar uma 

nuvem negra sobre Portugal, a que se acrescentava um novo possível perigo, o do se-

paratismo branco.38   

Todos estes factores serviram para enfatizar o nacionalismo das elites nacionais, agre-

gando personalidades das mais variadas facções políticas na  constituição do “Movi-

mento de Defesa das Colónias”, afirmando o carácter histórico e sagrado do Império e 

da ideologia colonial, como garante da sua continuidade.39

38 Alexandre, Valentim, Velho Brasil Novas Áfricas - Portugal e o Império (1808/1975), Edições Afrontamento, Porto, 
2000, pp.187

39 Idem, pp. 187
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O ESTADO NOVO E O IMPÉRIO AFRICANO

1.2

O período do Estado Novo foi longo e pesado na história de Portugal e, consequente-

mente, das colónias. Iniciou-se a 28 Maio de 1926, data do golpe militar, a que se se-

guiu, de imediato, a criação da União Nacional, partido único subordinado ao aparelho 

do Estado, “monopolizador das formas de pensamento e acção a todos os níveis.”(...)”O 

Estado Novo é a materialização, nas condições económicas, sociais, políticas, culturais 

e mentais do país, no dobrar dos anos 20 para os anos 30, da superação contra-revo-

lucionária do liberalismo.”40 Com o Estado Novo, ingressou-se também num período 

de obscurantismo, cegueira e alheamento do mundo. No que respeita a Angola e às 

questões coloniais, isto significou mais esquecer do que dar continuidade ao espírito 

empreendedor de Norton de Matos. 

40 Rosas, Fernando, História de Portugal - O Estado Novo - 1926/1974, Mattoso, José (dir.), Editorial Estampa, Lis-
boa, 7º volume, pp. 281

6.   “Portugal não é um país pequeno” - Postal Ilustrado. 
Edição do Secretariado de Propaganda Nacional - Lisboa. 
Organizado por Henrique Galvão.
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Portugal foi, provavelmente, das últimas potências coloniais a tirar partido da emigra-

ção organizada em massa para as colónias, com resultados tardios no seu domínio. O 

Estado Novo distinguiu-se do passado republicano essencialmente em três grandes 

aspectos: a autonomia administrativa criada pelos Alto-Comissários, substituída pela 

centralização; a abertura ao capital estrangeiro, dando lugar à nacionalização (o merca-

do voltaria a abrir-se novamente no final dos anos 60, com o 3º plano de Fomento); o 

desenvolvimento autónomo, preterido a favor da integração económica imperial.41

Em Angola, como noutras colónias Portuguesas, o sistema colonial assenta na utiliza-

ção de mão-de-obra para o trabalho forçado, um pouco à mercê dos actores no terreno, 

administração e colonos. 

Políticas houve, nomeadamente na criação dos colonatos, que proibiam a mistura entre 

brancos e negros, com uma distinção clara entre colonatos para uns e para os outros e, 

também, entre os respectivos tipos de trabalho. O colono branco teria que se bastar a si 

próprio em matéria de mão-de-obra para as questões agrícolas em que trabalhava. Para 

o negro, o seu próprio esforço deveria, também, ser suficiente. Tudo isto (estes nichos 

de igualdade aparente) parece contraditório, quando, na prática e fora do contexto dos 

colonatos, a exploração da mão-de-obra indígena era um facto.

O século XX trouxe uma ideia colonial africana, de que Angola também fazia parte, a 

ideia de um terceiro império – o Império Africano. Este facto está especialmente patente 

no Acto Colonial, associado às Bases Orçamentais, Carta Orgânica do Império e Reforma 

Administrativa Ultramarina.42 A partir deste momento, mudaria para sempre o rumo do 

país e, consequentemente das colónias. Era o tempo dos Grandes Impérios Modernos, 

assentes nas estruturas organizativas dos vários países detentores de territórios ocupa-

dos e que se faziam de forma distinta.

Poderemos talvez dizer que as colonizações nos caso inglês, francês e alemão se carac-

terizavam por serem, fundamentalmente, ocupações militares, ao passo que nos casos 

belga e holandês, eram ocupações administrativas; no caso português, a colonização foi 

sendo, sucessivamente, militar, administrativa, e comercial.43

41 Silva, Rui Ferreira da, Sob o Signo do Império, in Rosas, Fernando (coord.), Portugal e o Estado Novo, Editorial 
Presença, Lisboa, 1992, pp. 363

42 Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português–Monografia do Império, Empresa Nacional 
de Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol., pp.138

43 Referimo-nos aos tipos de colonização do século XX, embora no caso português e na passagem do século XIX 
para o XX se tenha assistido a uma mudança de registo, tendo o passado sido caracterizado por uma ocupação funda-
mentalmente militar, alteração que ocorreu a partir da governação de Norton de Matos (1912-15)
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Muito assente na utilização da força, especialmente através da via militar, como for-

ma de submeter as raças consideradas atrasadas ou mesmo inferiores, a colonização 

baseava-se em fundamentos científicos, como o “darwinismo social”, introduzidas em 

Portugal na década de oitenta do século XIX 44  e que davam luz ao chamado colonialis-

mo universal, em que metade do mundo era colonizado pela outra metade, justificação 

doutrinária do colonialismo.

A sujeição dos territórios ocupados assentava em métodos que passavam por castigar 

duramente os povos que ousassem resistir, sendo a lei feita pelas autoridades locais, 

de forma ligeira, gratuita e aleatória. No entanto, não era este o registo de todos os 

territórios portugueses ocupados. Com Cabo Verde, as relações não eram de sujeição 

e subordinação. Talvez o facto de, em Cabo Verde, não existir população nativa, e ter 

sido por isso completamente povoado de raiz, tenha feito com que essa população, 

fundamentalmente mestiça, beneficiasse de mais soberania, ocupando, inclusivamente, 

posições mais relevantes na hierarquia social colonial: ainda de considerar o facto de 

Cabo Verde não ter sido objecto de Estatuto do Indígena. 

No povoamento europeu, a selecção dos colonos era feita considerando os 

“que mais interessam a Angola, como elementos de povoamento, agentes de rique-

za e preparadores de um meio susceptível de acolher, fazer e prosperar imigrantes, 

são os homens da terra e os homens do mar – aqueles especialmente.”45 

Porém, a mão-de-obra local era não especializada, como aliás o não eram também os 

colonos portugueses. Perante este dilema da não especialização, o regime decidiu abrir 

o mercado a grandes empresas investidoras, em detrimento das alternativas de formar 

quadros técnicos africanos ou elevar o nível de instrução de quem ia para as colónias. 

Os anos 50 começaram por ser ricos no tipo de desenvolvimento com empresas empre-

endedoras, mas foi também neles que se acentuaram as diferenças entre colonizadores 

e colonizados. Em 1954, num discurso interno do regime, Marcelo Caetano declarou que 

“os negros em África devem ser olhados como elementos produtores enquadrados ou 

a enquadrar uma economia dirigida por brancos” e a título de conclusão referiu que “os 

pretos em África têm de ser dirigidos e enquadrados por europeus,”46  o que evidencia 

a ideia generalizada de que Angola era uma terra gerida e orientada por brancos, portu-

gueses, ainda que os “pretos” fossem considerados uma população evoluída.

44 Alexandre, Valentim, Velho Brasil Novas Áfricas - Portugal e o Império (1808/1975), Edições Afrontamento, Porto, 
2000, pp.182

45 Galvão, Henrique, Angola - para uma nova política, Agência Geral das colónias, Lisboa, 1937, pp. 231

46 Caetano, Marcelo, in Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2º Edição, 
Lisboa, 1994, pp. 43
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Para abordar a colonização portuguesa em Angola, importa explicitar a noção de mode-

lo de colonização subjacente. Este era definido, já nos anos 60, como:

”o conjunto de relações entre dois povos de desigual cultura, em que um vai 

à procura do outro, a fim de lhe oferecer tudo quanto tem, integrando-o assim 

na sua vida familiar, social, económica, política e nacional. Colonização, será 

assim o conjunto de relações entre dois povos, de desigual cultura, baseados 

no interesse comum das suas comunidades, principalmente daquela que foi 

procurar a outra.”47  

Esta visão aparentemente respeitadora dos princípios da colonização, traduzia a neces-

sidade da época, de preservar as aparências, transmitindo ao mundo uma ideia de rigor 

e respeito que, actualmente, concluímos serem desfasadas da realidade. 

Cruzemos esta consideração com o que efectivamente constava do orientação política 

do Estado, seguindo os comentários estratégicos tecidos por Kaúlza de Arriaga, para o 

curso de Alto Comando de 1966/67 quando afirmou que, 

(...)”O povoamento branco não visa equilibrar o potencial demográfico negro, visa 

equilibrar os negros evoluídos. E como, graças a Deus, nós não temos a possibi-

lidade de fazer evoluir todos os negros, é possível, é quase certo que nós vamos 

colocar em África tal quantidade que equilibrem o número de negros tornados 

evoluídos. (...) Não seremos assim muito eficientes na produção de negros evo-

luídos, porque devemos promovê-los, sim, mas não se deve exagerar.”48

O confronto entre esta visão, evocada por Kaúlza de Arriaga, do que era, afinal, a po-

sição do Estado Português nas questões Ultramarinas, e especialmente nas relações 

raciais, e a de Silva Rego sobre o colonialismo, leva-nos a concluir que esta última não 

passava de um exercício de propaganda assente em princípios de igualdade e solida-

riedade, reflectindo a primeira o que efectivamente se pensava do processo de coloni-

zação: uma negociação entre os vários intervenientes, em que o vencedor era, também 

e sempre, o país colonizador. Dizemos o país e não a população em geral, porque não 

é fácil, nem linear, equipará-los. Não se podem colocar no mesmo patamar, as grandes 

empresas, ou um simples português de origem rural que procurava Angola na expec-

tativa de melhorar a sua vida. Umas e outro, com percursos e capacidades de escolha 

diferenciadas, não são intervenientes igualitários da mesma história. Não queremos com 

isto colocar as questões de forma redutora, distinguindo entre “bons e maus”, porque a 

história não se fez assim de forma tão elementar e maniqueísta. O que nos parece é que 

47 Rego, Silva, Princípios e Métodos da Colonização Portuguesa, Agência-Geral do Ultramar, Lisboa, 1963, pp.15-16

48 Arriaga, Kaúlza de, citado por, Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2º 
Edição, Lisboa, 1994, pp. 43-44
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foi o enquadramento fornecido pelas políticas do Estado que se constituiu como factor 

determinante para o estado da colónia e o seu desenvolvimento. 

Vale a pena relembrar aqui a “classificação” dos negros, com estatuto de civilizado ou de 

assimilado, como naturalmente, também de não civilizado ou de não assimilado, sendo 

estes últimos deixados ao seu próprio destino, e constituindo a grande massa trabalha-

dora, à mercê de quem mais os pudesse explorar e aproveitar.

Amílcar Cabral apresentou em Londres, em 1960, um estudo sobre Portugal e os factos 

das colónias, onde aborda este tema, afirmando que 

“Portugal é um país subdesenvolvido, com 40% de analfabetos, e o seu nível 

de vida é o mais baixo da Europa. Se conseguisse ter uma ‘influência civilizado-

ra’ sobre qualquer povo seria uma espécie de milagre. O colonialismo clássico, 

fenómeno histórico em vias de desaparecimento, nunca contou com milagres 

para se manter vivo. Portugal exerce a única ‘influência civilizadora’ de que é 

capaz, a que corresponde ao tipo de colonialismo que adoptou e à sua posição 

de potência colonial cuja economia, cultura e civilização são atrasadas.”49 

Este texto é bem representativo da situação colonial e, naturalmente racial. Trata-se, 

evidentemente, de um depoimento feito por alguém que via as coisas do outro “lado”, 

o do colonizado e, eventualmente, com a emotividade e o sentimento suscitados pela 

vivência directa. 

Importa ainda referir o texto de Adriano Moreira sobre “As élites das províncias portugue-

sas de indiginato” onde são abordadas as matérias da acção colonizadora e a forma 

como o país colonizador devia assimilar a si os povos colonizados. 

A acção colonizadora é, aí, definida como a que considera a cultura indígena inferior à 

cultura portuguesa, mas pretende exercer:

“uma acção valorizadora sobre pessoas e territórios. Essa acção é orientada 

pela assimilação dos povos indígenas para a cultura portuguesa e o objectivo 

final é o da igualdade de estatuto jurídico, político e económico de todos os 

portugueses, sem distinção da origem, da raça, da cor, do território.”50

Na analise deste texto, e interessante perceber que há uma certa postura de proteccio-

nismo do indígena pelo não indígena, cabendo ao não indígena (o colono português) 

proteger o indígena em matéria de leis. 

49 Andrade, Mário de, A Arma da Teoria: Unidade e Luta I, Obras escolhidas de Amilcar Cabral, Seara Nova, 2ª 
Edição, Lisboa, 1978, pp. 61

50  Moreira, Adriano, As ‘élites’ das províncias portuguesas do indigenato, Garcia de Orta, Volume IV, número II, 
Lisboa, pp. 160-161
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Diz ainda que o dever 

“recai exclusivamente sobre o não indígena, visto que só o indígena pode ser 

dispensado do cumprimento dos deveres que não pudesse razoàvelmente ter 

previsto ou querido aceitar; o não indígena fica, pelo contrário, sujeito à regra 

de que a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Assim se manifesta, no 

direito privado, aquela função de interesse público que temos referido e que 

recai sobre todo o português em relação aos indígenas”51  

Tomando em consideração a época em que estas reflexões foram feitas, bem como a 

situação política que então se vivia, consideramos que esta visão protectora do indígena 

pelo não indígena, escondia, de forma velada, a convicção de um direito de superiori-

dade passível de ser exercido pelo não indígena em relação ao indígena. As reacções 

anticolonialistas começavam a surgir, o que justificava o cuidado posto na expressão 

dessa superioridade. 

A nova ordem internacional leva Portugal a abolir o acto colonial, bem como às altera-

ções da terminologia usada: deixa de haver império e colónias para haver apenas pro-

víncias ultramarinas e ultramar. Enfatizava-se a ideia de uma sociedade pluricontinental 

e plurirracial de que Gilberto Freyre, o sociólogo brasileiro que defendia o luso-tropica-

lismo, seria o expoente máximo, que se assumia “como método novo e dinâmico de 

interpretar e reorientar o comportamento dos portugueses e brasileiros em face da nova 

conjuntura internacional”.52 

Se por um lado o luso-tropicalismo era uma forma genuína de entender a relação dos 

portugueses no novo mundo ocupado,53 também é verdade que este passou a ser 

aproveitado pelo Estado para justificar a presença nas, agora, províncias ultramarinas. 

“A regra geral social era (...) a de uma consciente superioridade branca.”54

51 Moreira, Adriano, As ‘élites’ das províncias portuguesas do indigenato, Garcia de Orta, Volume IV, número II, 
Lisboa, pp. 163

52 Castelo, Cláudia, O Modo Português de Estar no Mundo: O Luso – tropicalismo e a ideologia tropical Portuguesa 
1933-61, Edições Afrontamento, Porto,1999, pp. 40

53 Esta relação era tratada e defendida por Gilberto Freyre, sendo que a expressão “luso-tropical” servia para “ad-
jectivar sociologicamente o complexo de cultura marcado pela presença em terras quentes“ (pp.51) enfatizando que “o 
encontro dos Portugueses com os Trópicos vem tendo quase sempre outra configuração: a da conveniência comple-
tada pelo amor.” (pp. 50) In, Freyre, Gilberto, O Luso e o Trópico, Comissão Executiva das comemorações do quinto 
centenário da morte do Infante D. Henrique, Lisboa, 1961

54 Boxer, Charles, As relações raciais no império colonial português, Edições Afrontamento, Porto, 1977, pp. 120
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ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO EM ANGOLA NO SEC.XX

1.3

Ao referirmos o desenvolvimento de Angola, é importante contextualizá-lo no tempo e 

relacioná-lo com factores económicos que estiveram associados a momentos históricos 

relevantes, nomeadamente a governação do primeiro Alto-Comissário Norton de Matos, 

a 2ª Guerra Mundial, a Guerra Colonial e a consequente Revolução de 74. Os intervalos 

de tempo resultantes destes momentos foram marcados por três períodos distintos, que 

caracterizamos, pela consequência dos acontecimentos, como o ciclo da procura e da 

descoberta - que decorreu desde a governação de Norton de Matos até à 2ª Guerra 

Mundial; o ciclo da exploração planificada – que se desenvolve desde a 2ª Guerra 

até ao início da Guerra Colonial; e o ciclo da infra-estruturação – que decorre desde a 

Guerra Colonial à Revolução.

A PROCURA E A DESCOBERTA
DE NORTON DE MATOS ATÉ À 2ª GUERRA MUNDIAL (1921-1939)

Nestes três ciclos, a produção urbanística e arquitectónica está directamente relaciona-

da com o desenvolvimento económico e social que, por sua vez, depende das orienta-

ções políticas, gerando-se assim um triângulo de relações de interdependência.

Este período de tempo, da procura e da descoberta, está associado à procura de uma 

identidade colonial, efectuada através das políticas de Norton de Matos em 1921, às 

consequências da entrada num regime ditatorial em 1926, e ao início da guerra mundial 

em 1939. Esta série de acontecimentos marca social, política e economicamente o de-

senvolvimento da colónia, que assenta especialmente na produção agrícola. Em termos 

políticos, é um período conturbado com a passagem para um regime ditatorial, após o 

Movimento de 28 de Maio, em 1926 e todas as suas implicações na vida económica, 

social e política de Portugal e das colónias.

Fixadas as fronteiras políticas, a colonização de Angola foi condicionada pela falta de 

vias de comunicação. As grandes companhias estabelecidas no princípio do século 

XX defenderam a necessidade de construção dos Caminhos de Ferro. A governação 

de Norton de Matos, das que mais relevância teve para o desenvolvimento de Angola, 

promoveu a construção de uma rede de estradas, fazendo de Angola a zona de África 

mais bem dotada de vias de comunicação. Esta nova forma de intensificar a coloniza-

ção de Angola deveu-se, entre outros factores, às resoluções da Conferência de Berlim 

(1984/85), que suscitaram um povoamento e colonização mais intensos e sistemáticos, 
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para que Portugal não corresse o risco de perder as suas colónias, para os Alemães e 

os Ingleses.

A política de Norton de Matos ganhou justificação histórica, entre outros, pelo facto de 

ele ter evidenciado que Angola tinha capacidade para suportar o custo dos investimen-

tos necessários ao seu desenvolvimento económico e ao das populações nativas, com 

base numa aposta exclusivamente agrícola. 

Outra questão essencial por ele anunciada, consistia na crença de que não devia haver 

fusão da raça branca com a raça negra para que se pudesse considerar a colonização 

digna. 

Na sua governação preconizava-se a realização de um estudo antropológico, que permi-

tisse aos políticos um conhecimento das populações angolanas, racionalizando o trabalho 

da administração colonial.55 Foi um verdadeiro defensor da ideia de “Nação Una”, embo-

ra colado à mentalidade colonizadora do seu tempo.

Norton de Matos estabelece que a assistência médica devia estender-se às aldeias in-

dígenas e inicia a luta contra a doença do sono. Realiza o 1º Congresso de Medicina 

Tropical em Luanda, em 1922. Organiza as primeiras escolas e missões laicas. Promove 

a expansão da língua portuguesa. Melhora as bases do recrutamento de funcionários 

públicos, partindo do princípio que “é necessário escolher os funcionários entre os me-

lhores elementos da população, pagar-lhes bem, cercá-los de conforto e comodidades, 

tornando-lhes possível a vida de família, que tanto concorre para a moralização dos meios 

coloniais”56 e, em Porto Alexandre, cria a primeira colónia de pescadores, trazidos de 

Portugal, que viria a ser apontada como um exemplo a seguir.

Depois de abandonar o cargo de governador-geral, deixou construídos, em Angola, cer-

ca de 459 novos edifícios, 15 estações radiotelegráficas e material para o assentamento 

de novas linhas de caminho de ferro. Mais do que qualquer outro português do século 

XX, Norton de Matos foi “o homem que sonhou o Império”.57  

A nova Constituição Política e Administrativa da Nação, aprovada em 1933, integrava 

também o Acto Colonial, de 1930, que vigorou até 1951, e afectou profundamente a 

orgânica, a vida administrativa e o futuro de Angola.58  

55 Henriques, Isabel de Castro, Percursos da Modernidade em Angola, Instituto de Investigação Científica e Tropical 
– Instituto da Cooperação Portuguesa, Lisboa, 1997, pp. 67

56 Norton de Matos, Decreto nº15, de 1921

57 Serrão, Joaquim, História de Portugal 1935-1941, Editorial Verbo, Lisboa, vol XIV, pp. 350-360

58 Rosas, Fernando, História de Portugal - O Estado Novo - 1926/1974, Mattoso, José (dir.), Editorial Estampa, Lis-
boa, 7º volume, pp. 284-286
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O Acto Colonial definia de forma clara as regras por que se deveria reger a colonização 

portuguesa, alterando substancialmente as relações entre a Metrópole e as possessões 

de África, especificando os seus princípios orientadores, nomeadamente através de al-

guns dos seus artigos: 

Art.º 2.º - É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função 

histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e civilizar as populações 

indígenas. Art.º 3.º - Os domínios ultramarinos de Portugal denominam-se coló-

nias e constituem o Império Colonial Português. Art.º 7.º - O Estado não aliena 

qualquer parte dos territórios e direitos coloniais de Portugal.59

Se a década de 20 foi um período de grande incremento do desenvolvimento de Angola, 

já a década de 30 foi de extrema dificuldade económica resultante da crise mundial de 

1930-31, provocada pela depressão económica, com a agravante da “queda brusca das 

cotações das oleaginosas e pela invasão de acrídeos que se prolongou por cerca de seis 

anos.”60 Com início nos Estados Unidos, esta crise económica alastrou a todo o Mundo, 

incluindo Angola, onde se verificaram avultados prejuízos.61

Os produtos coloniais agrícolas de grande comércio - como o algodão, a cera, o café, 

o coconote, o milho, as oleaginosas, o sisal, etc. - são cultivados especialmente pela 

população nativa. Iniciado de forma quase artesanal e familiar, o processo de produção, 

depressa passou a ser detido por grandes produtores, quer privados quer estatais.62

Para além do café, o Sisal foi um dos produtos mais importantes, com concentração 

especial no planalto de Benguela, tendo havido também uma corrida de colonos ao seu 

cultivo. Outra cultura tipicamente indígena, é o algodão, plantado na baixa do Cassange 

e também no concelho de Cambambe,63 e na zona Litoral (Zaire, Luanda, Cuanza Norte 

e Cuanza Sul) onde havia facilidade de escoamento do produto. A maior parte da produ-

ção acabaria por se concentrar na Baixa do Cassange, em Malange,64 onde foi criada, 

em 1926, a Companhia Geral dos Algodões de Angola -Cotonang.65

59 Acto Colonial in Castelo, Cláudia, O Modo Português de Estar no Mundo: O Luso – tropicalismo e a ideologia 
tropical Portuguesa 1933-61, Edições Afrontamento, Porto,1999, pp. 46

60 Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português - Monografia do Império, Empresa Nacional 
de Publicidade, Lisboa, 1951, 4 vol., pp. 138

61 Amaral, Ilídio do, Aspectos do Povoamento Branco em Angola, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1960, 
pp. 54

62 Idem, pp. 54-56

63 Apenas 40 brancos se dedicam ao seu cultivo, com valores de produção mais baixos que os das lavras indígenas 
que conta com 56 000 cultivadores, in Amaral, Ilídio do, Aspectos do Povoamento Branco em Angola. Junta de Inves-
tigação do Ultramar, Lisboa, 1960, pp. 55

64 Idem, pp. 56

65 O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 10 de Agosto de 1963, pp. 72
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Ao desenvolvimento agrícola, aliam-se grandes e novas tentativas de povoamento em 

Angola, que se vão tornando sistemáticas. Da análise do número de colonos brancos, 

conclui-se que, a partir dos anos 40, passou novamente a haver grande procura do des-

tino Angola por parte de novos colonos.66 Partir para África era fugir à miséria instalada 

em Portugal, e foi essa a opção de muitos portugueses, na esperança, por vezes vã, de 

conseguirem além-mar, a tranquilidade e riqueza impossíveis em terras metropolitanas. 

 “A África, uma espécie de quinta que a Europa decidiu serenamente partilhar 

entre os seus estados mais favorecidos! A África, uma fonte de matérias-primas, 

um continente retrógrado que era preciso abrir à colocação das manufacturas 

europeias e em que o atraso das populações justificava um paternalismo que, 

afinal, as havia de imobilizar. Tal era a imagem com que, até à ultima guerra, 

este continente aparecia ao resto do mundo.”67

A EXPLORAÇÃO PLANIFICADA
DA 2ªGUERRA MUNDIAL À GUERRA COLONIAL (1939-1961)

Após a 2ª Guerra Mundial a sistematização da produção das grandes culturas passou a 

ser uma constante. Devido à inflação do seu preço, o café, produzido por grandes fazen-

das, tornou-se o maior produto Angolano no mercado internacional.

A exploração de plantações de café trouxe para Angola grandes investimentos, que se 

reflectiram no crescimento e modernização de algumas cidades, melhorando-se e reno-

vando-se equipamentos e instalações. Consequência deste facto foi o que aconteceu 

principalmente em Luanda e Carmona, entre outras, cidades directamente influenciadas 

pela cultura do café. Luanda, capital e simultaneamente cidade portuária, foi onde mais 

se sentiu o intenso e acelerado crescimento. Em vinte anos a sua população quadru-

plicou,68 com todas as implicações daí decorrentes ao nível das suas infra-estruturas, 

criação de novos serviços públicos, equipamentos sociais e culturais e novas indústrias. 

Efectivamente, a cidade cresceu, renovou-se e adaptou-se. Carmona beneficiou da pro-

ximidade geográfica, (relativamente a Luanda e à produção) crescendo e enriquecendo 

também com a produção do café.69

67 Ribeiro, Orlando, Problemas Humanos e África, Separata de Colóquios sobre Problemas Humanos nas Regiões 
Tropicais, da Colecção “Estudos de Ciências Políticas e Sociais”, Lisboa, 1961, nº51, pp. 16

68 Entre 1940 e 1960 a cidade passou de 61.028 para 224.240 habitantes. Amaral, Ilídio do, Luanda – Estudo de 
Geografia Urbana, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1968, pp. 27

69 Martins, Isabel, Luanda, a cidade e a arquitectura, Tese de Doutoramento pela FAUP-Porto/Luanda, 2001 (poli-
copiada), pp. 258
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A partir de 1940 e mais ainda com o fim da 2ª Guerra Mundial, Angola em geral e Luan-

da em particular, passou a ocupar um novo lugar, numa nova fase de crescimento que 

adveio primeiro da explosão das exportações do café e, depois, do desenvolvimento 

industrial e comercial, atraindo população branca e mestiça.70 Esta situação provocou 

a construção de vários portos, nomeadamente o de Luanda (entre 1942 e 1945).71 De-

senvolveram-se os portos das cidades costeiras, e também, a rede de estradas. Ainda 

em 1940 apareceu a aviação comercial, com três linhas que asseguravam as ligações 

dentro da província: a do Norte, entre Luanda, Cabinda e Ponta Negra; a do Leste entre 

Lobito e nova Lisboa; a do Sul entre Luanda, Lobito e Moçâmedes. A rede foi aumentan-

do gradualmente, criando-se aeródromos em inúmeros pontos de Angola.72

As cidades tiveram que dar resposta ao afluxo de gente suscitado por todos estes im-

pulsos de desenvolvimento, o que provocou alterações e ocupações nem sempre cor-

rectas, adulterando o seu desenho, com um crescimento rápido e por vezes pouco pla-

neado. Em Luanda, por exemplo, o aumento demográfico nas décadas de 30 e 50, fez 

aumentar, também, a cidade e alargar os seus limites, provocando um desajuste quer 

no seu crescimento, quer na sua gestão. 

7.   Distribuição da população branca
em Angola - 1940.

8.   Distribuição da população branca
em Angola - 1960.

70 Amaral, Ilídio do, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultra-
mar, Lisboa, 1962, pp. 48

71 Martins, Isabel, Luanda, a cidade e a arquitectura, Tese de Doutoramento pela FAUP-Porto/Luanda, 2001 (poli-
copiada), pp. 246

72 Amaral, Ilídio do, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultramar, 
Lisboa, 1962, pp. 71- 72
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Até ao início dos anos 40 a produção do café estava relacionada com os agricultores 

locais, passando em larga escala, depois da guerra, para as mãos dos colonos, espe-

cialmente em grandes fazendas que dominavam o mercado.73 

A partir desta década de 50, a par da grande massa de pessoas que procuravam Angola 

pelos seus próprios meios, em busca de uma situação económica que a Metrópole não 

lhe podia dar, houve também uma intensificação do estabelecimento de colonatos com 

casais recrutados em todo o Portugal continental e insular.74

Estas pessoas eram, sobretudo e em primeiro lugar, agricultores, a que se seguiam, por 

ordem decrescente do seu número, os operários das indústrias de transformação, da 

construção civil e obras públicas. Os camponeses sem terra e os operários de comércio, 

que pouco auferiam em Portugal, constituíam a principal fatia de população que procura-

va Angola, depois do Brasil, como terra prometida, na ilusão do enriquecimento rápido. 

A este surto associou-se uma das medidas de incentivo, relacionada, neste caso, com o 

primeiro Plano de Fomento, entre 1953 e 1958, que lançava uma linha de crédito espe-

cífica para a criação de infra-estruturas - portos, estradas, vias-férreas, construção etc., 

sem, por exemplo, contemplar qualquer verba para o ensino. Já o segundo Plano de 

Fomento, de 1959 a 1964, considerava 3,5% do orçamento para investimentos sociais 

orientados, fundamentalmente, para a assistência aos colonos que integravam a corrida 

do café.75  

A colonização foi-se intensificando tanto por iniciativa individual pessoal, como insti-

tucional com a criação dos colonatos, especialmente os da Cela, Huila e Cunene. No 

primeiro e segundo Planos de Fomento (de 53 a 64), cerca de ¾ do investimento estava 

relacionado com a implementação de colonatos brancos em Angola.76  

Dos agricultores, são raros os que não se dedicam ao cultivo do café, espalhados por 

grandes fazendas.77 Como já foi referido, neste período, este é sem dúvida o produto 

mais importante da economia angolana.

73 A sua área cultivada passou de 120 000 ha, em 1948, para 500 000 ha em 1961. In Amaral, Ilídio do, Aspectos do 
Povoamento Branco em Angola, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1960, pp. 45

74 Um facto determinante é que em 1952 desembarcaram em Angola quase 2000 colonos. Pouco mais de 50% tinha 
idade superior a 21 anos, constituindo uma população jovem e promitente. Além de jovem, esta população caracteriza-
va-se ainda por ser fundamentalmente masculina, com uma grande falta de mulheres, havendo, por exemplo, 30% de 
celibatários no universo de indivíduos do sexo masculino. Idem, pp. 46-47

75 Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2ª Edição, Lisboa, 1994, pp. 115

76 Idem, pp. 115

77 Em 1950 eram aproximadamente 400, sendo que só em Cuanza-Sul havia 150, seguindo-se o Uige com 140, o 
Cuanza-Norte com 50, no Huambo com 5 e em Sá da Bandeira com apenas 1. in Amaral, Ilídio do, Aspectos do Povo-
amento Branco em Angola, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1960, pp. 55
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A produção do sisal inicia-se e intensifica-se, pela fácil colocação da fibra nos mercados 

e pelas cotações relativamente elevadas atingidas em período anterior, ocupando, logo 

depois do café, um lugar importante nas actividades agrícolas dos europeus,78 tendo-se 

tornado no segundo maior produtor de toda a África.79

9.   Localização dos principais produtos agrícolas.

Nas regiões planálticas do centro e do sul os agricultores associam à exploração da terra 

a criação de gado. Nas zonas baixas do litoral as grandes plantações de cana-de-açúcar, 

de dem-dem e de algumas oleaginosas, são exploradas por grandes empresas, nomea-

damente a Cassequel, na zona da Catumbela e Lobito, ou a Companhia de Açucares de 

Angola, a Sul. 

A pesca é outra actividade também associada à população branca, repartida por três 

grandes núcleos urbanos, Luanda, Benguela/Lobito e Moçâmedes, formando a ocupa-

ção costeira de Angola.80

“As cidades mais importantes de Angola ficam no litoral, voltadas para o mar, e 

abrigam quase 50% da população branca.”81

78 Em 1950 havia cerca de 170 produtores com pouco mais de 100 000ha. A maioria das plantações de sisal está 
no distrito de Benguela, com 40% dos produtores só no concelho da Ganda. Idem pp. 55

79 Trindade, Augusto José Pereira, O fenómeno Urbano na África Subsahariana – O caso de Luanda, ISCSP/UTL, 
Lisboa, 2000, pp. 264

80 Idem, pp. 256

81 Idem, pp. 256
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No entanto, estando as cidades alheadas do meio rural, o seu desenvolvimento está 

directamente relacionado com o processo económico de alguns produtos agrícolas. O 

caso do crescimento exponencial de Luanda deve-se aos volumosos rendimentos que 

provêm da cultura do café; no caso do Lobito, o ritmo do crescimento da construção 

deve-se à valorização do sisal; o progresso de Benguela associa-se ao comércio do sisal 

e ao desenvolvimento das industrias de pesca, que de igual forma acontece em Moçâ-

medes; o caso de Carmona, emblemático, “que em 1950 tinha uma única rua e pouco 

mais de meia centena de casas, a maioria das quais de pau-a-pique e telhados de zinco e 

capim,”82 transformou-se em pouco tempo em cidade devido ao surto e lucros do café. 

Mas a par do desenvolvimento de Angola, ao nível económico, demográfico e urbanísti-

co a questão política começou progressivamente a assumir especial destaque. Foi sur-

gindo o nacionalismo, ao qual as autoridades coloniais responderam com a repressão. 

Em 1958, a PIDE instalou-se oficialmente em território angolano, sobretudo nas cidades 

de Luanda, Lobito e Nova Lisboa. Começaram a tomar corpo quer as detenções, quer a 

recruta de informadores, nas várias camadas sociais da população.83

As Nações Unidas adoptaram a Carta que reconhece o direito de todos os países à 

autodeterminação, e Portugal apressou-se a modificar a sua Constituição; substituindo 

o termo “colónia” por “província ultramarina”, para não ter de apresentar relatórios sobre 

os territórios africanos, uma vez que já não tinha colónias.84

Quando os africanos despertam, surgem os partidos de libertação, construindo-se e 

intensificando-se, cada vez mais a ideia de liberdade e independência, o que faria redo-

brar os esforços para perpetuar a colonização e consequente opressão. 1960 passou a 

ser conhecido como “o ano de África”. É neste ano que 17 países africanos se tornam 

independentes. Em 1961, a União Indiana ocupa Goa, Damão e Diu.85 

Ao nível internacional, Portugal vai ficando cada vez mais isolado, sofrendo pressões para 

aliviar o domínio nas suas possessões africanas. Mas se internacionalmente se começa 

a construir um contexto favorável à autonomia, separando colonizadores e colónias, já no 

caso de Portugal e dos seus territórios ocupados, parece verificar-se um movimento em 

sentido contrário, caracterizado pela negação, primeiro, e depois pela intensificação do 

domínio, da repressão e da violência das autoridades, o que levaria à guerra colonial. 

82 Trindade, Augusto José Pereira, O fenómeno Urbano na África Subsahariana – O caso de Luanda, ISCSP/UTL, 
Lisboa, 2000, pp. 257

83 Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2ª Edição, Lisboa, 1994, pp.121-122

84 Andrade, Mário de, A Arma da Teoria: Unidade e Luta I, Obras escolhidas de Amilcar Cabral, 2ª Edição, Seara 
Nova, Lisboa, 1978, pp. 57-58

85 Castelo, Cláudia, O Modo Português de Estar no Mundo: O Luso – tropicalismo e a ideologia tropical Portuguesa 
1933-61, Edições Afrontamento, Porto,1999, pp. 61
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10.   A partida de Lisboa
para a Guerra Colonial.

Um dos acontecimentos exemplificativos da expressão da violência foi o que aconteceu 

na companhia de algodão Cotonang, situada na Baixa do Cassanje, na província de Ma-

lange. Os trabalhadores fizeram greve, paralisando na totalidade e reclamando melhores 

salários, o que suscitou uma forte repressão por parte da companhia. O exército e a força 

aérea avançaram contra os grevistas, desencadeando um verdadeiro massacre,86 onde 

morreram talvez mais de 20 000 pessoas.87 Estava-se em Janeiro de 1961 e a guerra 

começava no mês seguinte.88

A INFRA-ESTRUTURAÇÃO
DA GUERRA COLONIAL À REVOLUÇÃO (1961-1974)

“Ainda não é tarde (...) A menos que o governo português queira arrastar o povo 

de Portugal para o desastre de uma guerra colonial.”

Amílcar Cabral, Novembro de 1960

86 Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2ª Edição, Porto, 1994, pp. 123-124

87 Embora vários autores divirjam quanto ao número de vítimas, Eduardo de Sousa Ferreira refere o testemunho dos 
missionários cristãos presentes na altura e que o terão atestado. In Ferreira, Eduardo de Sousa, O fim de uma era: o 
colonialismo português em África, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1977, pp. 14

88 Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2ª Edição, Porto, 1994, pp. 124
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Associado à violência já referida, e como seu contraponto, está a intensificação da aber-

tura do território ao investimento estrangeiro, tendo em vista o desenvolvimento econó-

mico. Este acontecimento dá-se após o início da guerra, e fundamenta-se em orienta-

ções estratégicas claras: criar condições para a fixação da população branca, promover 

o investimento económico e fazer com que os grandes investidores se interessem pela 

protecção dos seus investimentos. Consequentemente fizeram-se algumas reformas, 

duas delas com grande expressão: a abolição formal do “trabalho contratado” e dos 

estatutos do “assimilado” e do “indígena”.89

O terceiro Plano de Fomento, de 1968 a 1973, incide especialmente no domínio das 

indústrias extractivas, com o ferro, o petróleo e outros produtos minerais não metálicos; 

das indústrias transformadoras, com os têxteis, os químicos, o papel, e a borracha.90

Apesar do início da guerra colonial e da subsequente critica internacional face à posição 

de Portugal para com as suas possessões, o carácter colonizador do país acentua-se, 

o que se traduz num incentivo ao povoamento, acompanhado da reestruturação das 

cidades e aglomerados existentes.

É o período em que mais aglomerados ganham o estatuto de cidades, 

“apenas havia duas (Luanda e Benguela, fundadas em 1576 e em 1717) eram 

oito em 1940, dezasseis em 1960 e, mais de vinte na década de 70. De igual 

modo aumentara o número de aglomerações de categoria intermédia, entre as 

pequenas concentrações rurais e vilas tinham subido à categoria de cidade.” 91

Angola adquire mais visibilidade, quer no interior, quer no exterior. É o período em que, 

ao nível das políticas sociais a participação de brancos e negros na vida económica e 

social, se faz de forma mais intensa, acentuando-se o carácter humano das relações 

raciais, numa tentativa de passar a ideia da ausência de discriminação.

É também neste período que se acentua uma descida da produção agrícola, cujo im-

pacto é amenizado pelo desenvolvimento do sector mineiro e, mais ainda, pela explo-

ração dos diamantes, no distrito da Lunda, consignados à Companhia de Diamantes 

de Angola, Diamang. Neste processo de desenvolvimento e crescimento de Angola, a 

Lunda torna-se um depósito inquestionável de riqueza. O Dundo transforma-se na cida-

de de apoio à companhia de diamantes.

89 Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2ª Edição, Porto, 1994, pp. 125

89 Idem, pp. 15

90 Trindade, Augusto José Pereira, O fenómeno Urbano na África Subsahariana – O caso de Luanda, ISCSP/UTL, 
Lisboa, 2000, pp. 266

91 Amaral, Ilídio do, Contribuição para o conhecimento do fenómeno de urbanização em Angola, Separata de Finis-
terra, Revista Portuguesa de Geografia, VolXIII-25, Lisboa, 1978, pp. 44
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11-13.   O crescimento da cidade e o romper 
da escala - Luanda

Ao café e outras produções agrícolas, somam-se agora as explorações da riqueza natu-

ral que vai ganhando pontos no enriquecimento da colónia. 

A partir dos anos 60, devido ao aumento demográfico, dá-se um grande surto da cons-

trução, o que provoca alguns desajustes no desenho e na sua gestão das cidades. 

Verificam-se situações de rotura que acabam por ter, porém, consequências positivas, 

nomeadamente a criação de novas tipologias de habitação e de edifícios, surgindo tam-

bém a grande construção em altura.

A infra-estruturação teve ainda o seu grande desenvolvimento a partir de 1961, com a 

criação da Junta Autónoma das Estradas de Angola. Até então, as estradas asfaltadas 

resumiam-se a um pequeno conjunto que ligava Carmona e Salazar a Luanda; a rede 

de estradas era essencialmente constituída por extensas picadas que percorriam o ter-

ritório. No fim do primeiro ano de trabalhos, a JAEA já tinha asfaltado mais de mil quiló-

metros de estradas. Até 1968 previam-se várias ligações rodoviárias entre os distritos, 

fundamentalmente para sul, com ligações a Nova Lisboa e Moçâmedes, cobrindo todo o 

litoral, e também o interior, com ligação a Malange e Henrique de Carvalho que, por sua 
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vez, se ligava ao Luso, para onde convergiriam todos os centros vitais de Angola, num 

percurso de 6 000Km de estradas asfaltadas.92

O turismo é também consequência deste desenvolvimento. Luanda e as capitais de 

distrito crescem e, naturalmente, equipam-se com unidades hoteleiras, que vão fazendo 

face às solicitações. 

A ocupação militar desencadeou também o desenvolvimento turístico, com a necessida-

de de criar condições para que os familiares dos militares aí destacados, pudessem usu-

fruir do território, apesar da guerra. Fundamentalmente localizadas no litoral donde tiravam 

partido das praias, as zonas turísticas estavam livres de perigo, pois os cenários de guerra 

concentravam-se, essencialmente, no interior, sobretudo fora dos núcleos urbanos.

No capítulo do desenvolvimento urbano, e a título de exemplo, veja-se o caso da infra-

estruturação de Luanda. Beneficiando da distribuição pública de energia eléctrica a par-

tir de 1930, (o primeiro contrato data de 11 de Setembro de 1937) esta cidade contava, 

em 1940 com apenas 1532 consumidores de energia eléctrica. Este número ascenderia 

a 13.900 consumidores em 1960, o que atesta o nível de crescimento urbano que se 

verificou. Quanto ao abastecimento de água, verifica-se que só em 1962, consumiu-se 

mensalmente tanta água como em todo o ano de 1943.93

Dentro de Angola, a importância do transporte particular aumentou, devido ao desenvol-

vimento da qualidade das estradas que ligavam as cidades de maior relevância. O cami-

14-16.   A parca rede de estradas em 1963 e o Plano de 
estradas asfaltadas para o fim de 1965 e 1968 - mapa da JAE.

92 Laidley, Fernando, Estradas de Portugal – Um plano grandioso em execução, in Ronda pelo Ultramar - Angola 
terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, Dez. 1963, pp. 161

93 Alves, Mário, Abastecimento de energia eléctrica a Luanda e Abastecimento de água a Luanda, in Ronda pelo 
Ultramar – Angola Terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, Dez. 1963, pp. 49

1.3ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO EM ANGOLA NO SÉC. XX



61

17.   O crescimento de Luanda - publicidade na imprensa para 
exemplificar o grande incremento da construção.

94 Amaral, Ilídio, Contribuição para o conhecimento do fenómeno de urbanização em Angola, Separata de Finisterra, 
Revista Portuguesa de Geografia, VolXIII-25, Lisboa, 1978, pp. 71

nho-de-ferro mantém a sua importância, especialmente no transporte de mercadorias, a 

par com o fomento de transporte em carros pesados, para os pontos que não dispõem 

de acesso ferroviário.

Depois de estabelecidos os primeiros corredores aéreos dentro da província em 1940 

(com apenas três destinos) foi lançada nos anos 50 a primeira ligação aérea entre Lis-

boa, Luanda e Lourenço Marques. O final dos anos 50 e os anos 60 fazem toda a di-

ferença nas ligações aéreas entre Angola e a metrópole, e entre Angola e o Mundo.94  

Aumenta também a importância do transporte aéreo, quer na versão de passageiros, quer 

na de mercadorias, dentro do território angolano, facilitando a ligação entre as várias cida-

des e tornando-se mais acessível a grande parte da população. 
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Especialmente como consequência da guerra (pela necessidade de multiplicar os pontos 

de contacto aéreos por uma questão de defesa) e no seguimento da infra-estruturação, 

surgem, em cidades e vilas de pequena dimensão, grandes pistas de aviação com capaci-

dade para nelas aterrarem os maiores aviões da época. É o caso de Henrique de Carvalho, 

na Lunda, que embora fosse capital de distrito era uma pequena cidade de interior, o que 

não impedia de dispor de uma pista de aterragem com capacidade para aviões Boeing. Só 

a guerra poderia fazer despoletar este tipo de assimetria de escalas - pequenas cidades/

grandes aeroportos, e especialmente no interior (nas zonas mais atingidas pela guerra). 

Angola crescia de dia para dia, a par da guerra que crescia também, silenciosa, no 

mato, longe dos centros urbanos de maior importância. Aumenta a guerra e aumenta o 

fluxo populacional, com um crescimento da população urbana, nos anos 60, da ordem 

dos 114%.95  

A propaganda não parava de aliciar mais portugueses à instalação num território onde, a 

cada dia que passava, as forças de libertação reuniam mais pontos a seu favor. A infor-

mação acerca da verdadeira situação política e económica era escamoteada, escondi-

da, disfarçada com slogans de prosperidade e felicidade colonial. Mas, apesar de tudo, 

era efectivamente melhor viver em Angola do que em Portugal, apesar do fingimento 

político latente, apesar da tortura e da perseguição (menos intensa em Angola que em 

Portugal) respirava-se e vivia-se sem tão grande sufoco. Porém, isto aplicava-se apenas 

à população branca pois em relação aos negros a situação era bem diferente, porque “a 

justiça é sempre relativa”96  e, a descriminação, também. 

As campanhas de apaziguamento onde se apresentavam brancos e negros sentados à 

mesma mesa, de nada adiantavam, pois não passavam de meias verdades. Enquanto 

isso, a guerrilha ia-se fazendo em Angola, Moçambique ou na Guiné. Marcelo Caetano 

proferia discursos que enfatizavam temas como a plurirracialidade, a paz e a defesa, 

sempre num tom de auto-comiseração e vitimização, em relação ao que por aí se dizia 

acerca das terras ultramarinas, com títulos como; “Somos um país pluricontinental, plu-

rirracial, com um só espírito, um só governo e uma só bandeira”, “Insistindo pela defesa 

do ultramar”, “A unidade da Nação para o progresso geral”, “Os territórios das províncias 

ultramarinas estão em paz”, ou ainda, “Não declarámos guerra a ninguém”, e “Não pode-

mos abandonar as terras portuguesas do ultramar”,97 entre outros. 

95 Trindade, Augusto José Pereira, O fenómeno Urbano na África Subsahariana – O caso de Luanda, ISCSP/UTL, 
Lisboa, 2000, pp. 260

96 Andrade, Mário de, A Arma da Teoria: Unidade e Luta I, Obras escolhidas de Amilcar Cabral, Seara Nova, 2ª 
Edição, Lisboa, 1978, pp. 59

97 Caetano, Marcelo, Razões da presença de Portugal no Ultramar, Excertos dos discursos proferidos pelo Presiden-
te do Conselho de Ministros, prof. Doutor Marcelo Caetano, 4ª Edição, Lisboa, 1972
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O Império estava a desmoronar-se a olhos vistos mas todos os que diariamente lá che-

gavam, e mais ainda os que lá viviam, consciente ou inconscientemente, tornavam-se 

cegos, por necessidade. A vida em Angola era, mesmo assim, mais fácil de ser vivida. A 

escala do território possibilitava um volume de trabalho e rendimentos muito superior ao 

da triste terra deixada na metrópole. Assim, havia que acreditar no grande slogan “Ango-

la é Nossa”. Ensinava-se às crianças nos livros da escola, os versos mais nacionalistas 

da integração:

Sou ainda pequenino   Angola terra de Deus 

Mas já valente e leal    Tão linda não há igual 

Quero ser soldado    Os teus filhos sendo teus

Quero defender Portugal   Também são de Portugal 98

No entanto, era proibido percorrer algumas estradas de ligação entre cidades, em zo-

nas de guerra, sem ir em coluna militar. Apenas os núcleos urbanos eram seguros, 

aparentando uma paz tranquilizadora, e fazendo esquecer o que para lá de portas se 

passava. 

Olhando com distanciamento temporal, os acontecimentos, vividos intensamente por 

quem neles participou, faz sentido dizer que, apesar de tudo, Angola era uma terra onde 

os limites eram francamente mais fáceis de aceitar, onde a repressão sentida em Portu-

gal, não se sentia da mesma forma. A escala ou o espaço dotavam o território de mais 

sensações prazeirosas e de mais possibilidades. 

Apesar de ser possível viver em Angola, melhor e com mais “liberdade”, havia também 

famílias portuguesas instaladas em pontos isolados do território ou mesmo nalguns cen-

tros urbanos, que passaram por um processo de cafrealização99 e abandono pessoal. 

Para esses a ida para Angola não significou o acesso à instrução, ao desenvolvimento. 

Mantinham o nível de vida precário com que haviam partido e adicionavam-lhe o subde-

senvolvimento que encontravam. 

Um novo facto político e administrativo prende-se com a revisão da constituição, ponto 

de atrito dentro do regime, com a aprovação, na Assembleia Nacional, de uma nova Lei 

Orgânica do Ultramar, em Junho de 1972, onde eram consagradas as posições claras de 

Marcelo Caetano sobre a chamada “autonomia progressiva”, uma via de recurso entre 

98 Versos apresentados na última página do livro da escola primária, em Angola, em 1968, e que constituíam tema 
para apresentação nas festas de final de ano, na escola.

99 Cafrealização - Expressão usada para exprimir a adopção, por parte dos colonos europeus, dos costumes, 
vivências, modos de vida e religião das populações locais. Esta expressão como a atitude era mal vista pelas autorida-
des. “Cafre - indivíduo negro que habita a cafraria (regiões do sul de África habitadas pelos Cafres (povo banto)); (fig.) 
pessoa perversa, bárbara, ignorante ou sovina”. In Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, 6ª Edição
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os que tinham como objectivo manter inalterado o império africano, os extremistas e, os 

liberais que atribuíam ao colonialismo o ónus da fraqueza económica e social.100

Em 1974, acontece a revolução do 25 de Abril. Nem todos têm conhecimento do que se 

passa ou sequer do que significa. A desinformação e a ignorância eram, também em An-

gola, uma constante. O dia-a-dia pautava-se pela preocupação com a sobrevivência, e 

tudo o mais era secundário, pois havia a ideia generalizada de que um Governo, algures 

no Terreiro do Paço, olhava por todos, com capacidades omnipotentes e, porque não, 

também omnipresentes. 

E a independência ocorreu, para felicidade de muitos e tristeza de outros. Acima de 

tudo, a forma como a informação passava, ou antes, não passava, fazia com que grande 

parte da população branca se mantivesse desconhecedora do processo político que le-

vara à descolonização. Não foram poucos os que se confrontaram com a guerra urbana 

18.   A pluriracionalidade enfatizada na imprensa.

100 Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2ª edição, Porto, 1994, pp. 334
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de 1975, com medo e surpresa, assaltados pela pergunta eminente: “e agora?”. Agora, 

há que ir embora, retornar, ir por vezes apenas com a roupa do corpo, pois não convém 

esquecer que a ida da população portuguesa para Angola era, efectivamente, para ficar, 

passando aquela a ser a sua terra, a terra que lhes fora prometida. Não nos referimos 

aos funcionários públicos, que em muitos casos iam com missões temporárias, nem 

militares em situação idêntica, nem ainda aos proprietários das grandes companhias. 

Referimo-nos aos que foram ocupar as mais variadas profissões de um sistema eco-

nómico aparentemente estabilizado - comerciantes, agricultores, assalariados - e que, 

durante toda uma vida, tinham investido num futuro promissor, chegando por vezes a 

esquecer as suas aldeias de origem, para agora a elas terem que voltar, tão miseráveis 

como no dia da sua partida da Estação Marítima de Alcântara. Sem qualquer sintonia 

com o discurso de Marcelo Caetano sobre África, em Março de 1974.

“O que defendemos em África são os portugueses, de qualquer raça ou de 

qualquer cor, que confiam na bandeira portuguesa; é o princípio de que os 

continentes não são reservados a raças, mas neles deve ser possível(...) o 

estabelecimento de sociedades multirraciais(...). Num mundo que proclama 

a luta contra o racismo, que nega a legitimidade das discriminações raciais, é 

isso mesmo que defendemos: a possibilidade de. Na África Austral, onde de 

longa data os europeus se fixaram, prosseguirem a sua evolução sociedades 

políticas não baseadas na cor da pele.”101

101 Caetano, Marcelo, Última conversa em família, através da rádio e da televisão em 28 de Março de 1974, in Cas-
telo, Cláudia, O Modo Português de Estar no Mundo: O Luso-tropicalismo e a ideologia tropical Portuguesa 1933-61, 
Edições Afrontamento, Porto, 1999, pp. 67

19.   O retorno.
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CAPÍTULO 2

CORRENTES DO PENSAMENTO
URBANÍSTICO NA EUROPA E PORTUGAL
SEU REFLEXO EM ANGOLA
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OS MOVIMENTOS

2.1

Em França, no princípio do século XX, surge uma certa actividade urbanística como con-

sequência, entre outros factores, da criação, em 1913, da Société Française des Urba-

nistes. Esta sociedade de Urbanistas era constituída por personalidades como Agache, 

Forrestier, Jaussely, Prost, Parenty, De Sousa, Tony Garnier e Eugène Henard. O termo 

Urbanisme 102 teria sido criado ainda antes da formação da associação, e denominava 

a arte de tratar do ajustamento humano no território.103 Todos estes urbanistas viriam 

a fazer planos não só em França, como em praticamente todo o mundo, após a Lei 

Cordunet 104, alterada e adaptada em 1924, lançando as bases para a elaboração dos 

Planos de Extensão e Embelezamento, e instituindo uma prática urbanística que viria a 

estender-se à formação académica. 

Em 1924, o recém criado Institut d’Urbanisme de l’Univérsité de Paris 105, veio estabele-

cer em França o que viria a ser o ensino do urbanismo, com a criação de mecanismos 

e códigos para a definição de uma metodologia de composição urbana. Na realização 

dos planos abordavam-se matérias pluridisciplinares, como o carácter urbano, a sua 

essência, distinta da forma urbana, sem que no entanto se deixasse de lado a forma 

como produto final do urbanismo, defendendo-se e privilegiando-se o desenho como 

método de trabalho. 

A metodologia para a elaboração dos planos, previa primeiro uma análise e inquéritos, 

para depois definir a proposta, sem perda da racionalidade e uma visão em zoom, nas 

diferentes escalas do território, partindo do geral para o particular, da cidade para o 

bairro, compreendendo sempre a cidade antes de nela intervir. Foi este o modelo de 

intervenção utilizado pelos arquitectos urbanistas, obreiros de Angola, visível na forma 

como os planos eram realizados.

A ESCOLA FRANCESA
O INÍCIO DO “URBANISMO”

102 Lamas, José, Morfologia urbana e desenho da cidade, FCT/FCG, Lisboa, 2000, pp. 259

103 Seria criado antes, em 1867, pelo engenheiro-arquitecto espanhol Ildefonso Cerdá, que tentara, através da sua 
obra Teoria general de l’urbanización, dar um estatuto científico à criação das cidades e seu ordenamento. in Choay, F. 
e Merlin, P., Dictionaire de l’Urbanisme et de l’Amenagement, ADAGP, Paris, 1996, pp. 816

104 ”o trabalho determinado pela lei orientou-se para a reconstrução de estragos da guerra, organização do cresci-
mento, renovação dos centros, controlando as transformações e dando formas à cidade” in Lamas, José, Morfologia 
urbana e desenho da cidade, FCT/FCG, Lisboa, 2000, pp. 259

105 Idem, pp. 259
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O arquitecto–urbanista tem aqui um papel de coordenador das várias análises e inter-

venções, das várias acções pluridisciplinares que, com mestria e sensibilidade, é capaz 

de sintetizar por ser, entre todos os profissionais, o que domina a linguagem do dese-

nho. Ganha assim destaque e protagonismo, exactamente porque todos os planos são 

traduzíveis para desenho. O urbanismo é, portanto, apoiado por todas as disciplinas 

do conhecimento, a arquitectura, a engenharia, a sociologia, a geologia, a história, a 

antropologia, entre outras, contribuindo assim para um ponto de vista da cidade que 

ultrapassa os pontos de vista de cada um dos intervenientes.

1.   Plano para o Rio de Janeiro, perspectiva aérea, - Alfred 
Agache (1930)

2.   Plano da Costa do Sol - Alfred Agache (1936)

2.1OS MOVIMENTOS

É de salientar, a este respeito, o papel sistematizador do Congresso de Urbanismo pro-

movido pela Societé Française des Urbanistes que ocorreu em Strasbourg em 1923 e 

que surgiu exactamente pela necessidade de se confrontarem valores e posturas em 

matéria urbana, decorrentes da nova disciplina. Nele foram abordados temas chave de 

reflexão, como por exemplo a legislação, que abarcava assuntos muito diversificados, 

que iam da história do urbanismo às expropriações como processo de urbanização das 

cidades, passando pelas modificações das leis, o ruído nas cidades (com o caso de 

Paris) e os seus efeitos nas pessoas, etc. Foram também abordados: a higiene urbana, 

através da referência aos abastecimento de águas e consumo de energia eléctrica; a 

relação destas matérias em territórios coloniais franceses, nomeadamente em Marrocos 

(como no caso das cidades de Tunes, Casablanca, Marrackech e nas ilhas do Taiti; a 

habitação, enquanto tema genérico que engloba questões como a habitação a baixos 

custos e a consequente standardização de materiais e sistemas construtivos, os bairros 

periféricos e o crescimento das cidades, e ainda, os arranha-céus americanos por opo-

sição às cérceas baixas da Europa em geral, e da França em particular.106 

106     Societé Française des Urbanistes, Où en est l’Urbanisme – en France et a l’Étranger, Léon Eyrolles Éditeur, Stras-
bourg, 1923, pp. 5-25
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107     Costa, João Faria da, “A Figueira da Foz”, in A Arquitectura Portuguesa, Outubro de 1937, nº31, pp.11-23

A escola francesa teve um papel importante no desenvolvimento e incentivo do debate 

teórico e na elaboração de planos, quer em França, quer noutros países, designada-

mente nas suas colónias africanas, cujas cidades foram objecto de análise e pesquisa, 

inspirando outros países colonizadores. 

Esta Escola seria referência nomeadamente para Portugal, tendo sido bastantes os arqui-

tectos que ao longo de várias décadas haviam de se servir dos seus ensinamentos, como 

por exemplo Faria da Costa (o 1º arquitecto a ir para França estudar urbanismo), Cristino 

da Silva, João Aguiar, Moreira da Silva, Simões de Carvalho, Vasco Vieira da Costa, Fran-

cisco da Silva Dias, entre outros, cada um a seu tempo, e com diferentes objectivos. 

Com Agache ocorreram novas experiências, por exmplo, o plano para o Rio de Janeiro em 

1930 e, em Lisboa, a convite de Duarte Pacheco, para a realização do Estudo Preliminar de 

Urbanização da Zona de Lisboa a Estoril – Cascais em 1933.

De Faria da Costa refera-se, nomeadamente, a tese de fim de curso da Universidade de 

Paris, o “Plano de Arranjo, de Embelezamento e de Extensão da cidade da Figueira da Foz 

e sua região” - revela-nos, de uma forma muito sistematizada e sequenciada, os princípios 

orientadores do desenho. A proposta é de tal forma abrangente, que vai desde o plano 

geral até ao Esquisse d’un project type passando pela definição dos perfis tipo das várias 

ruas propostas, ou mesmo do parcelamento de quarteirões e sua ocupação, ao nível da 

definição da tipologia de habitação107 e o Bairro de Alvalade, a experiência mais emblemá-

tica da sua obra. 

Esta forma de fazer cidade viria a generalizar-se, pois permitia uma leitura e experimen-

tação das várias escalas e, por conseguinte, das soluções mais apropriadas à natureza 

de cada objectivo. A metodologia foi utilizada nos planos feitos em Angola para algumas 

cidades e, também, embora à distância e portanto à mercê do alheamento em relação 

ao sítio, nos planos do Gabinete de Urbanização Colonial.

Também vieram de França para Portugal alguns arquitectos, como De Gröer, na qua-

lidade de colaborador de Agache para a elaboração do já referido Estudo Preliminar 

de Urbanização da Zona de Lisboa a Estoril – Cascais, adiado para 1942 devido à im-

possibilidade de reunir elementos de análise, nomeadamente topográficos. De Gröer 

dedicou-se também a outros estudos como, por exemplo, os de cidades como Coimbra, 

Almada, Abrantes e Évora, o Plano da Costa do Sol e, posteriormente, o Plano da Região 

de Lisboa, sem esquecer o Plano Director de Luanda com David Moreira da Silva. 

Estes trabalhos vêm transformar o perfil das cidades, dando resposta às políticas de 

Duarte Pacheco que, a partir de 1934, estabelece os princípios gerais para que todas as 
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cidades dispusessem de planos que as regulassem, através de legislação criada para o 

efeito, a lei nº 24 802 de 1934.108

Antes ainda deste impulso urbanístico que Portugal viveu, Forestier fora convidado pela 

Câmara Municipal de Lisboa, em 1927, para aconselhar na elaboração do Plano Geral 

de Melhoramentos. O urbanista francês propôs a criação de um parque de grande di-

mensão, com cidades-jardim de ambos os lados e campos de jogos, na continuação 

da Avenida da Liberdade. Depois de acesas e públicas discussões, esta proposta levou 

Cristino da Silva, recém-chegado de Paris e Roma, a dar continuidade ao apontado gra-

ficamente nas propostas de Forrestier. 

108     Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, FAUP, Porto, 1995, pp. 35

109 In Arquitectura – Revista de Arte e Construção, Janeiro de 1936, nº27

“O novo troço da avenida, que parte da Praça Marquês de Pombal, até a uma 

grande praça quadrada a fazer nas alturas do quartel de metralhadoras, acima da 

Rua Marquês da Fronteira, numa extensão de 285 metros, mede de largura 110 

metros. (...) A grande praça quadrada, destinada ao Palácio da Justiça ou a dois 

outros grandes edifícios públicos, poderá receber no seu centro o monumento 

à República e mede de lado 180 metros. Medida apreciável para uma praça 

monumental, que devido à sua altitude de nível, dela se desfrutará soberbíssimo 

panorama, que a seus pés patenteará até ao estuário formoso do Tejo.”109

Mais tarde, já em 1947, veio para Portugal um outro urbanista francês, Gaston Bardet, com 

uma postura mais teórica, sobretudo exposta em conferências no Instituto Superior Técnico 

(IST), livros e artigos publicados em revistas da especialidade.

4.   “Divisão esquemática dos espaços livres e avenidas”.3.   “Plano de Arranjo, de Embelezamento e Extensão 
da Cidade da Figueira da Foz e sua Região” - Zoning, 
Faria da Costa (1937)

2.1OS MOVIMENTOS
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110 Dodi, Luigi, Elementi di Urbanistica, Editrice Politecnica Tamburini, 2º edição, Milano, 1953 (A primeira edição era 
de 1945 e, a segunda, integrava imagens ilustrativas)

111 Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, FAUP, Porto, 1995, pp. 23

A escola francesa teve, efectivamente, bastante influência no urbanismo nacional, não 

só pela quantidade de arquitectos que prosseguiram em França a sua formação, como 

pelos que foram, ao longo de décadas, sendo chamados a intervir.

Mais recentemente, nos anos sessenta, trabalham nos Planos de Lisboa e Porto, dois 

outros urbanistas, respectivamente Georges Meyer Heine e Auzelle, este último muito 

interventivo na discussão nacional sobre o urbanismo, participando no Colóquio sobre 

Urbanismo em 1961, com duas comunicações. Outros urbanistas europeus, nomeada-

mente os italianos Piacentini ou Luigi Dodi foram também sendo chamados a participar 

em matéria de urbanismo. O segundo, através da sua obra Elementi di Urbanistica 110 

seria um elemento importante para a partilha das matérias ligadas a este tema, criando 

uma espécie de bíblia para os arquitectos portugueses.

6.   Os perfis-tipo das vias5.   O parcelamento e as tipologias.

Todavia, apesar desta influência predominante da escola francesa no urbanismo em 

Portugal e nas colónias, verificaram-se também apontamentos de intervenções anglo-

saxónicas, como aconteceu no caso do convite da Câmara Municipal do Porto a Barry 

Parker, em 1915, para que este constituísse a comissão técnica de avaliação do Plano 

de Melhoramentos que a Câmara pretendia levar a cabo, o que resultou na elaboração 

de um Plano em várias fases.111
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A CIDADE JARDIM 

A formulação do conceito teórico da cidade-jardim, ocorreu em Inglaterra, no final do 

século XIX, surgindo como alternativa à cidade tradicional, ligada sobretudo à forte con-

centração humana e construtiva dos grandes centros urbanos, deficientes em questões 

de salubridade e associados ao período industrial. 

A procura de soluções para as grandes cidades, foi tomando corpo no livro de Hebene-

zer Howard,112 em 1898, com a ideia de “que a cidade-jardim constituía um diferente mo-

delo de organização social, económica e territorial.”113 A sua concretização levaria à cria-

ção de um novo ambiente urbano, residencial e com grande predominância de espaços 

2.1OS MOVIMENTOS

112 Tomorrow, a Peaceful Path to a Real Reform, 1898, ob. cit. Lamas, José, Morfologia urbana e desenho da cidade, 
FCG/FCT, Lisboa, 2000, pp. 311

113 Lamas, José, Morfologia urbana e desenho da cidade, FCG/FCT, Lisboa, 2000, pp. 311

7 - 8.   Estrutura Geral da cidade-jardim e Parcelamento dos 
quarteirões, Redburn, New Jersey.

12.   Cidade-jardim de Welwyn (1921).10 - 11.   Cidade-jardim de Letchworth e Estrutura de quarteirões de 
Letchworth, com ruas interiores e campos de jogos (1902).

9.   Bairro Margarethen, Hohe ad Essen, a centralidade 
do mercado, centro e escola para 12 000 hab. (1912)
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verdes, aprazíveis e muito vivenciados. Esta nova teoria veio trazer para os arredores de 

Londres pólos alternativos de fixação habitacional, com a criação de novas cidades.114 

Embora Howard tivesse sido, de alguma forma, o pai das cidades-jardim, enquanto 

teórico e sistematizador, foi pela mão de Parker e Unwin que as primeiras cidades foram 

construídas, propondo um conjunto de soluções que surgiam quase como continuidade 

das tradicionais morfologias urbanas, mas introduzindo-lhes algumas alterações que 

abriam caminhos para as ideias modernas.

A proposta de conjunto utilizava uma grande variedade de traçados, valorizando o trata-

mento dos espaços públicos, bem como a regulamentação das próprias construções. 

Os autores dos projectos de cidades-jardim tiveram o mérito de chamar a atenção para 

o desenho das cidades e para a variedade de propostas compositivas que preenchem 

o espaço urbano.

Os resultados destas experiências promocionais ficaram registados numa publicação do 

tipo manual de composição urbana que, a par de exemplos concretos, viria a influenciar 

o urbanismo de diversos países, contribuindo para a teorização do desenho da cidade e 

para a divulgação do conceito das cidades-jardim, no período entre as duas guerras.

O que é interessante observar é, de facto, a particularidade das cidades-jardim surgi-

rem como alternativa à cidade tradicional consolidada, propondo novos modelos para a 

cidade moderna, que dá continuidade aos princípios organizacionais da cidade-jardim, 

incluindo-os na sua nova forma.

Um dos modelos formalizados por Howard foi o da cidade policêntrica envolvida por 

um conjunto de cidades-jardim, articuladas por uma rede de transportes, resultando 

num forte aglomerado urbano. Este modelo seria o fundamento das intervenções de De 

Gröer, quer em explanações teóricas sobre a cidade satélite, quer em casos concretos, 

como o plano de Luanda, por exemplo, em 1942. 

Durante os seus quinze anos de residência em Portugal, (a partir dos anos 40), De Gröer, 

foi convidado a elaborar vários planos das principais cidades portuguesas, com Carlos 

Ramos, Faria da Costa, João Aguiar, entre outros.115

Mas, paralelamente à definição do urbanismo europeu e português, importa questionar 

o que poderá ser efectivamente designado como urbanismo angolano - as estruturas 

urbanas que foram sendo construídas pelos engenheiros e militares? O urbanismo con-

115 Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, FAUP, Porto, 1995, pp. 87-88

114 Como sejam Lethchworth, em 1904, e no subúrbio de Hampstead em 1907 e, mais tarde, em 1919, com Welwyn, 
projectadas por B. Parker e Raymond Unwin, e promovidas por Howard. Também na Holanda o primeiro exemplo seria 
Hillversum e nos Estados Unidos, Radburn, com as soluções francesas criadas sobretudo nos subúrbios, propondo 
morfologias alternativas a um quadro urbano consolidado. Idem, pp. 311
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cretizado em Angola pela mão do Gabinete de Urbanização Colonial que seguia, natu-

ralmente, os modelos dos planos de urbanização elaborados na metrópole? Ou o que 

foi, efectivamente, feito lá, pelos arquitectos residentes? 

Angola estava longe, de Portugal e especialmente da Europa - longe na distância, na 

vida, mas não no urbanismo e arquitectura. Com efeito, encontra-se aí a identificação de 

modelos europeus, nomeadamente o da cidade-jardim e um urbanismo formal, ajusta-

do à realidade angolana, onde as cidades e aglomerados eram pequenos núcleos de 

génese espontânea.

14.   Plano de Urbanização de Malange - Angola,
João António Aguiar e Fernando Batalha (1951)

13.   Plano de Urbanização de Viana do Castelo 
- Portugal, João António Aguiar (1945).
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A CIDADE MODERNA E A CARTA DE ATENAS 

“Arriscando alguma falta de rigor, designaria por ‘cidade moderna’ o resultado 

das experimentações e formulações teóricas que, na primeira metade do sé-

culo XX, irão repudiar a cidade tradicional e substituí-la por um novo modelo. 

Após a Segunda Grande Guerra e até aos anos sessenta e setenta e com a 

intensa construção e reconstrução das cidades destruídas, esse conjunto de 

ideias e experimentações irá ter aceitação no escalão técnico e administrativo, 

influenciando definitivamente as realizações e substituindo rapidamente todos 

os resíduos do urbanismo formal.”116

A passagem do urbanismo formal para a cidade moderna faz-se fundamentalmente 

como modelo alternativo à cidade tradicional; verificam-se mudanças ao nível das es-

calas do edificado, das tipologias e da estrutura da própria cidade. Mas, acima de tudo, 

há uma mudança no ideário urbano, que se diferencia pelo valor do privado e individual 

na cidade-jardim e, o valor do público e do colectivo na cidade moderna. Mas o facto 

de se tornar imperiosa a ideia da cidade como um todo, não invalida que exista também 

uma análise sobre as partes que a compõem, classificadas por Corbusier como “habitar, 

trabalhar, cultivar o corpo e o espírito e circular”.117

Quando comparada com a cidade tradicional ou formal, esta troca de valores acarreta, 

na cidade moderna, a consciencialização de se estar a viver uma nova etapa, e da ne-

cessidade de mudança e procura de novas estruturas urbanas que forneçam respostas 

eficazes para os novos problemas emergentes do século XX. O abandono do quar-

teirão, imagem de uma estrutura fechada, e o surgimento dos novos valores de cariz 

social, reforçam a equidade entre habitação e actividades produtivas. O debate dos 

CIAM (Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna), intensamente politizados 

com uma natural adesão às ideologias sociais, esteve inicialmente ligado a uma visão 

ideológica e política da sociedade e da cidade.

Dos vários congressos dos CIAM, onde se produziram reflexões, recomendações e 

conclusões, que se estabeleceram como um modelo alternativo sobretudo através da 

ideologia política diferenciada, sairia a redacção da Carta de Atenas em 1933,118 com 

considerável influência de Le Corbusier. 

116 Lamas, José, Morfologia urbana e desenho da cidade, FCG/FCT, Lisboa, 2000, pp. 297

117 As funções vitais das chaves do urbanismo – Carta de Atenas, 1933, in Le Corbusier, Maneira de pensar o urba-
nismo, Publicações Europa-América, 3ª edição, Lisboa, pp. 11

118 Os trabalhos dos CIAM caracterizam-se em três fases com componentes teóricas distintas: a primeira, entre 
1928 e 1933, atribui especial ênfase aos problemas de habitação; a segunda, de 1933 a 1947 que se debateram mais 
a problemática do planeamento urbano; a terceira, entre 1947 e 1959 (com o definitivo desaparecimento do ciclo CIAM  
e após dez congressos) ultrapassou as questões físicas da cidade em abstracto procurando relaciona-las com os 
aspectos emocionais e da percepção. Idem
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119 Carta de Atenas, 1933

120 A grande extensão das cidades-jardim, assentes num contínuo de habitações unifamiliares, eram vistas, à luz 
destes novos modelos, como desperdício de espaço, tempo e dinheiro, pelas infra-estruturas gastas, pelas distâncias 
a percorrer entre casa, trabalho e lazer e pelo espaço intersticial verde não disponível. A habitação em altura, ou cida-
de-jardim vertical auto-suficiente, era garante de eficácia e sanidade, mental e física, com o tecido conjuntivo verde.

Especialmente vocacionado para o problema do planeamento urbano e a sua natural 

relação com a habitação, este documento constituiu-se o grande texto de referência 

durante mais de três décadas. Os ideais modernos foram motor de várias e infindáveis 

acções de transformação da cidade e do seu habitat, traduzida em várias estruturas 

urbanas e edifícios singulares, onde o edifício era um objecto que deveria manter-se iso-

lado, transbordando liberdade e desafogo em toda a sua plenitude, assente na trilogia 

de “sol, espaço e verdura.”119

A composição da cidade moderna leva-nos à Unidade de Habitação, estruturada em pe-

quenos bairros assentes numa lógica funcional auto-suficiente de equipamentos base, 

ressalvando a dualidade “tempo – distância”, enquadrando-se no registo de visão da 

cidade já referido, entre o poético e o ideal, procurando substituir a cidade-jardim hori-

zontal pela cidade-jardim vertical.120 A cidade desenvolve-se assim pelo somatório de 

várias unidades de habitação que, em grupo, formam o bairro e, por sua vez, a cidade, 

mantendo a rede viária separada dos percursos pedonais que constituem espaços de 

lazer ao ar livre. O fogo organiza o edifício, a organização de vários edifícios forma con-

juntos habitacionais que, por sua vez, se agrupam para formar a cidade, em colagens e 

sobreposições sucessivas.

15.   Secção de um edifício da “cidade radiosa” (Le Corbusier); 
a exposição directa do sol e ao verde; a separação entre 
os percursos pedonais e automóveis, o verde como tecido 
agregador. 

A questão da altura dos edifícios fora colocada por Walter Gropius ainda no III congresso 

CIAM, que abordou o desenho do bairro como consequência ao desenho e organização 

do edifício, para investigar qual deveria ser a sua altura máxima. Estas questões têm 
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subjacente uma abordagem social do problema da habitação - como construir um maior 

número de habitações para um maior número de pessoas - levando, necessariamente 

ao condicionamento da morfologia urbana pela quantificação da habitação.121

Estes princípios foram ensaiados em todo o mundo, especialmente entre as décadas de 

40 e 60. Não houve país que não tivesse tido experiências de arquitectura e urbanismo 

dentro dos modelos do movimento moderno, assentes nos quatro grandes temas: traba-

lho, lazer, circulação e habitação. Mas se, no mundo, as experiências se sucediam mais 

ou menos intensamente com a abertura suficiente aos padrões do CIAM, em Portugal elas 

estavam sujeitas ao jugo do regime que, no urbanismo e especialmente na arquitectura, 

como na vida em geral, determinava rigorosamente as regras do jogo. Apesar de seguida 

por alguns, a linguagem do movimento internacional estava vedada aos arquitectos por-

tugueses. Os anos 30 e 40 seriam anos fechados às influências internacionais (especial-

mente as do modernismo), sem grandes experiências ao nível do urbanismo, apesar do 

impulso dos Planos Gerais de Urbanização a partir de 1934 com Duarte Pacheco. Durante 

as duas décadas subsequentes, as experiências no âmbito do urbanismo e arquitectura 

16.   A nova paisagem urbana: o verde e o construída,
o domínio do sol.

121 Lamas, José, Morfologia Urbana e desenho da Cidade, FCG/FCT, Lisboa, 2000, pp. 340
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122 Exposição de artistas e escritores modernistas, entre arquitectos, escultores, escritores, poetas, jornalistas, fotó-
grafos, cartazistas, em Maio de 1930 - Sociedade Nacional de Belas Artes, in França, José Augusto, A Arte em Portugal 
no Século XX, Bertrand Editora, 2ª Edição, Lisboa, 1984, pp. 195

123 Entrevista no Diário de Notícias, de 15.12.1933, ob. cit. França, José Augusto, A Arte em Portugal no Século XX, 
Bertrand Editora, 2ª Edição, Lisboa, 1984, pp. 197

viriam a ser, comparáveis, em certa medida, às de outros países europeus, mas sempre 

com características próprias, quer em termos conceptuais quer morfológicos. Em Angola, 

como nas outras colónias, as experiências da cidade moderna faz-se mais pela prática 

do que da teoria.

Na década de 30, são de referir as propostas modernas de Raul Lino, Cristino da Silva, 

Cottineli Telmo, Jorge Segurado, Carlos Ramos, Adelino Nunes, António Varela, Tertu-

liano Marques, Cassiano Branco, Paulino Montês, Pardal Monteiro, entre outros, que, 

dada a sua actividade viriam a ser referidos no catálogo do I Salão dos Independen-

tes em 1930.122 No entanto, alguns destes arquitectos acabaram por assumir posições 

tradicionalistas em arquitectura. Raul Lino, que antes defendera uma visão moderna, 

viria a repudiá-la, chegando a afirmar que “o internacionalismo na arquitectura devia 

ser proibido superiormente se não houvesse já razões de ordem técnica e material para 

ser condenado”.123 Esta postura viria a coincidir com a do regime, especialmente na 

procura da “verdadeira essência” da arquitectura portuguesa, ao contrário do que se 

constatou no Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa em 1956, que Portugal era rico 

em Arquitecturas.

17.   Plano para a Cidade Universitária do Brasil no Rio 
de Janeiro (1936). Com a colaboração de Lucio Costa, 
Niemeyer, Reydi, Masconcellos, Carlos Lean, Moreiro.

18.   Plano para a cidade de Argel, de Le Corbusier (1930).

As comemorações dos centenários e a pressa em terminar obras emblemáticas no país, 

especialmente em Lisboa, levaram à definição de vários conceitos na postura dos inter-

venientes em matéria de urbanismo e arquitectura.
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A partir da segunda metade de 40, na sequência da mudança de política, após a morte 

de Duarte Pacheco, começou a desenhar-se, uma aposta mais orientada para a criação 

da indústria e respectivas infra-estruturas em detrimento da opção pela valorização das 

cidades ou outros temas dela decorrentes.

As novas gerações emergentes do regime tentaram implementar a linguagem interna-

cional. Lisboa e Porto demarcaram-se, com propostas mais ou menos afirmativas. As 

escolas das duas cidades tiveram papéis distintos; Lisboa era mais repressiva, na pes-

soa de alguns docentes que, durante anos, proibiram qualquer aproximação às refle-

xões e ao que se passava na Europa e no Mundo, fugindo-se de Lisboa para o Porto 

para conseguir terminar o curso.124

No entanto, era clara a diferença entre a arquitectura privada e a oficial. A burocracia dos 

vários Ministérios apostava em cercear inovações à linguagem arquitectónica, defenden-

do a criação de projectos tipificados, preferencialmente anónimos, para todos os tipos 

de equipamentos: escolas, hospitais, tribunais, correios, quartéis e, inclusivamente, para 

os bairros de cariz económico que iam sendo feitos em Lisboa como um pouco por todo 

o país. Nuno Portas refere, de forma muito clara, a forma como o mercado funcionava:

“criam-se clientelas de arquitectos «que já sabem do que a casa gasta»; aca-

ba-se com a veleidade dos concursos que os arquitectos mais novos reque-

riam e que, por mais de uma vez, deram mau resultado do ponto de vista oficial 

(...) tratava-se agora não já de submeter os pioneiros dos anos 30, já bem 

submissos nesta fase, mas de impedir a emergência de novas personalidades 

numa época em que os novos podiam começar a mostrar que sabiam por que 

alternativas lutavam, aqui ou no resto da Europa.”125 

Este clima que se vivia em Portugal, com o seu pesado fardo, terá sido impulso bastante 

para levar arquitectos para Angola, na esperança de aí encontrarem algo de novo, como 

efectivamente viria a acontecer. 

Em Lisboa, e apesar das circunstâncias, a Câmara destaca-se das restantes entidades 

oficiais, por fazer encomendas de projectos, para prédios de rendimento ou escolas, 

elaborados por alguns arquitectos, especialmente em obras de referência na cidade 

como Alvalade, Bairro das Estacas, Av. dos Estados Unidos da América, Av. Infante 

Santo, entre outras.126

124 E escapar ao célebre professor Pinto da Cunha, conhecido, tal era o seu temperamento, por Cunha “Bruto”.

125 Portas, Nuno, A evolução da Arquitectura Moderna em Portugal: uma interpretação, in Zevi, Bruno, História da 
Arquitectura Moderna, Editora Arcádia, Lisboa, 1973, 2º Vol., pp. 731

126 Nomeadamente Alberto Pessoa, Faria da Costa, Raul Ramalho, Pires Martins, Rui Athouguia, Formosinho San-
ches, Hernâni Gandra, Abel Manta, Celestino de Castro, Keil do Amaral, entre outros. Idem, pp. 732
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20.   Bairro das Estacas, de Formozinho Sanches e Ruy 
Athouguia (1949-55).

19.   Plano da zona a sul da Avenida Alferes Malheiro, 
Faria da Costa (1946).

O urbanismo de Lisboa vai sendo permissivo, até certo ponto, com soluções que apos-

tam nos modelos internacionais, apelando ao edifício isolado rodeado de verde. No 

entanto, o espartilho da cidade não permite a assunção desta postura em todos os 

casos, verificando-se, por vezes, situações de remate e ajuste a uma estrutura assente 

nos pressupostos da cidade tradicional e no quarteirão fechado, apenas com pequenas 

adaptações de pormenor, e sem recurso ao verde enquanto parque. A juntar à Câmara 

como motor impulsionador, as Caixas de Previdência e as obras lançadas ao nível da ha-

bitação foram mais um escape para as soluções mais abertas. A encomenda privada foi 

também tema de pesquisa por parte de vários autores e com obras de referência.127

Em Angola, embora as limitações não tivessem sido entendidas e vividas tão intensa-

mente, não deixaram de se fazer sentir de forma clara as diferenças entre arquitectura 

oficial e arquitectura de autor e, especialmente entre as obras vindas de Portugal e as 

realizadas no local.

A necessidade de publicação em português dos princípios da Carta de Atenas, levou 

à tradução de alguns artigos, primeiro por Teotónio Pereira e Costa Martins, tendo a 

127 Bartolomeu da Costa Cabral e Teotónio Pereira (Bloco das Águas Livres), Nuno Portas, Conceição Silva, Maurí-
cio de Vasconcelos, Pedro Cid. Idem, pp. 733
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21.   Algumas revistas Arquitectura onde foi publicada 
a Carta de Atenas. Nº 23/24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
(1948/49).

tradução integral, da autoria de Castro Rodrigues e Maria de Lurdes Rodrigues, sido 

publicada em vários números da revista “Arquitectura” em 1948 e 1949.128

O Movimento Moderno teve grande aceitação em Angola, na arquitectura e urbanismo. 

No mundo, as experiências sucediam-se, e o seu reflexo em Angola, encontrou eco nos 

jovens arquitectos, preocupados com a adaptação da arquitectura aos trópicos. A partir 

dos finais dos anos 40 e 50, a chegada de alguns arquitectos ao território, o boom eco-

nómico e demográfico e o seu impacto num acréscimo de investimento financeiro com 

reflexos também na construção civil, tiveram especial relevo na chamada arquitectura de 

autor, sobretudo na encomenda privada. O apelo dos trópicos e a uma noção de que 

iam encontrar Angola uma liberdade impossível de conseguir em Portugal, era, segura-

mente, matéria bastante para aliciar quem se propusesse viver novas experiências. 

128 Revista Arquitectura, do nº 20 ao nº32
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Os anos 50 foram reveladores e expressivos na procura de novas soluções, quer ao 

nível dos grandes edifícios de equipamento colectivo quer ao das novas tipologias de 

habitação, individual ou colectiva, valorizando-se sempre a relação entre o sítio e o seu 

clima, elemento fundamental dos princípios modernos. 

Embora houvesse arquitectos em Angola, lá como cá, também outras profissões ancila-

res assimilaram as regras do moderno, nomeadamente as que partilhavam as matérias 

da arquitectura e urbanismo. O vocabulário moderno foi apreendido e interpretado, mas 

também “copiado” fora da classe dos arquitectos, por desenhadores, engenheiros e até 

por construtores civis. A clareza do discurso formal da arquitectura moderna alastrou 

rapidamente aos vários actores do processo de construção.

A CIDADE-SATÉLITE 
CASO DO PLANO DE LUANDA

De Gröer influencia de forma determinante o urbanismo português dos anos 40, não só 

por ter vivido em Portugal mas, principalmente, por ter sido convidado por Duarte Pache-

co para a elaboração dos Planos da Costa do Sol, de Lisboa, de Évora, e de Coimbra. 

A influência de Howard na obra de De Gröer é visível nos seus planos, baseados nos 

conceitos da cidade policêntrica formada por um conjunto de cidades-jardim ligadas en-

tre si por uma rede de transportes, constituindo-se num enorme aglomerado planeado, 

traduzido no esquema teórico de desenvolvimento de um conjunto de cidades-satélites, 

um modelo que viria a ser trabalhado no plano de Luanda.129

Antes ainda de Lisboa, em 1942, a Câmara Municipal de Luanda encomendou, sob a 

égide da organização dos planos gerais, o primeiro Plano de Urbanização para a cidade 

de Luanda a Etienne de Gröer e David Moreira da Silva, que propuseram um plano de 

cidades-satélites. Este plano foi a primeira grande experiência ao nível do urbanismo 

português do século XX nos trópicos,130 com uma abordagem idêntica ao que viria a 

propor, mais tarde, em Lisboa.

O plano tentava controlar o crescimento e o congestionamento que a cidade de Luanda 

vinha sofrendo, propondo a construção de cinco cidades satélites, à margem do núcleo 

129 Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, FAUP, Porto, 1995, pp. 75-77

130 Este Plano não chegou a ser implementado por falta de aval jurídico e devido à falta de quadros técnicos da 
Câmara Municipal para o executar. cf. Martins, Isabel, Luanda, a cidade e a arquitectura, Tese de Doutoramento pela 
FAUP-Porto/Luanda, 2001 (policopiada), pp. 265
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urbano consolidado, criando um tampão rural entre elas, e ligando-as através de uma 

circular que lhes assegurava a comunicação viária, o que se inscrevia, de forma clara, 

no modelo teórico.

O objectivo era canalizar a população excedentária para as cinco novas cidades, trans-

formando-as em simples cidades dormitório, com 50.000 habitantes cada uma: 

“[estas cidades] números 1 e 2, vantajosamente situadas à beira mar e servi-

das, a primeira por duas estradas e um caminho de ferro já existente, a segun-

da por idênticos meios de comunicação, logo que se construíssem o caminho 

de ferro e a estrada do litoral; a número 3 seria servida pelo caminho de ferro de 

Malange e a estrada de Catete; e as números 4 e 5, cuja necessidade só mais 

tarde se poderá vir a sentir, seriam servidas não só por algumas daquelas vias 

de comunicação, mas também pelas novas estradas “Fundo e Calumbo”.131 

Em 1948, Vasco Vieira da Costa apresentou o plano da cidade satélite nº 3 que, apesar 

do seu carácter de exercício académico, não deixa de constituir-se como uma reflexão 

clara e evidente do que viria a ser a sua experiência, como profissional da arquitectura 

e urbanismo moderno. 

22.   Modelo Teórico do desenvolvimento das 
cidades-jardim, Etienne de Gröer (1932).

23.   Esquema do Plano “Luanda e os seus 
satélites”, por Vasco Vieira da Costa (1948)

131 Plano de Urbanização da cidade de Luanda por Etienne de Gröer e Moreira da Silva (1942), in Costa, Vasco Viei-
ra, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de Arquitectura da ESBAP, 1984, Porto, pp. 46
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Embora construída em torno de suposições, por não ter como objectivo a sua imple-

mentação, esta proposta foi elaborada com base nos princípios orientadores no Plano 

de Urbanização para a cidade de Luanda, de Etienne de Gröer e David Moreira da Silva. 

Não propunha que a cidade satélite nº 3 fosse apenas uma cidade dormitório, mas um 

aglomerado que se bastasse a si próprio, possuindo também alguma indústria.

2.1OS MOVIMENTOS

132 Plano de Urbanização da cidade de Luanda por Etienne de Gröer e Moreira da Silva (1942), in Costa, Vasco 
Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de Arquitectura da ESBAP, 1984, Porto, pp. 48

24.   Esquema ideal de
distribuição de europeus
e indígenas.

25.   Esquema das cidades 
coloniais - relação entre 
europeus e indígenas.

26.   Esquema de organização 
proposto para a cidade 
Satélite nº3, na relação entre 
europeus e indígenas (1948).

Nestas questões do fazer cidade, especialmente no que entendia por fazer cidade nos 

trópicos, Vasco Vieira da Costa começa por referir que:

“só a ‘intuição’ poderá substituir a falta de princípios. Por isso se torna ab-

solutamente necessário ser verdadeiro colonial para se poder ser urbanista 

colonial.”132

Este pensamento revela a necessidade de conhecer realmente as questões relaciona-

das com a vida em geral, o clima e as características naturais do sítio. 

São ainda tomadas em consideração as relações entre europeus e indígenas, uma 

questão determinante na organização das cidades coloniais. Na organização e com-

posição dos planos das cidades coloniais, a orientação das habitações e a localização 

dos bairros indígenas não se revelaram indiferentes. Ao núcleo central habitado por eu-

ropeus junta-se a população indígena, que se constitui como mão-de-obra ao serviço 

do núcleo dos europeus. 
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Vasco Vieira da Costa propõe que seja composta uma cidade colonial, que deverá or-

ganizar-se segundo os princípios da cidade satélite, ou seja, fazendo corresponder a 

cada núcleo europeu um tampão verde que o afasta dos vários núcleos constituídos 

pelos bairros indígenas. Mas, uma vez que a população destes bairros está ao serviço 

da população branca, o afastamento não deveria ser grande, para não tornar excessiva 

a distância entre casa e trabalho, apenas o suficiente para que os mosquitos não passa-

rem de um lado para o outro, numa visão higienista do fazer urbanismo. 

“A orientação das habitações e a localização dos bairros indígenas, são dois 

grandes elementos que devem reger a composição do plano de uma cidade 

colonial.”133

A cidade Satélite nº3 dirigia-se a uma população composta por civilizados e não civiliza-

dos, respectivamente com 25 000 e 15 000 habitantes, sendo que o grupo dos civiliza-

dos englobava não só europeus mas também assimilados. Com base nas estatísticas da 

133 Plano de Urbanização da cidade de Luanda por Etienne de Gröer e Moreira da Silva (1942), in Costa, Vasco 
Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de Arquitectura da ESBAP, 1984, Porto, pp. 50

27.   Esquema de organização
de um grupo de habitações indígenas.

28.   Habitações indígenas.
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cidade de Luanda para 1948, deduz-se que apenas 20% desta população é constituída 

por casais, sendo os restantes 80% celibatários, facto determinante para o desenho da 

nova cidade.134

Ao nível da rede viária, e em conformidade com o princípio habitar e circular, o plano previa 

três níveis distintos: circulação rápida, lenta e, para peões. Por conseguinte, também as 

funções eram separadas, sendo a rua comercial distinta dos núcleos habitacionais e ex-

clusivamente destinada aos peões, coberta, com alguns edifícios construídos parcialmente 

sobre pilotis para valorizar a ventilação. 

“A “rua corredor”, fatídica imagem do urbanismo que durante séculos escravi-

zou o “logis”, impondo-lhe uma orientação errada, servindo simultaneamente à 

circulação, ao comércio e à habitação, foi substituída por vias especializadas 

para cada um dos casos.”135

O zoning previa Centro Cívico e Social (A), Zona Industrial (B), Zonas Residenciais cons-

tituídas por unidades destinadas aos celibatários (H1), habitações colectivas para casais 

sem filhos ou com apenas um filho (H2) e habitações individuais para casais com mais 

de um filho (H3), bairros indígenas, e ainda espaços livres e zona rural. Ao centro cívico 

29.   Um bairro indígena composto por várias 
células, segundo o esquema.

134 Plano de Urbanização da cidade de Luanda por Etienne de Gröer e Moreira da Silva (1942), in Costa, Vasco 
Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de Arquitectura da ESBAP, 1984, Porto, pp. 57

135 Idem, pp. 58

2.1OS MOVIMENTOS
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30.   Zoning.

31.   Pormenor da zona de habitações (H3). 32.   Pormenor da zona de habitações (H2).

era atribuída uma localização central, girando em seu redor toda a restante organização, 

os vários tipos de habitação, os bairros indígenas considerados à margem, e a zona 

industrial. Todas as zonas habitacionais apresentam-se como autónomas.

Como exemplo académico que é, este plano denota, mais ainda, a rigidez de princípios 

e um corte total com a cidade tradicional, abrindo um campo de possibilidades e leitu-

ras, que se aplicariam ao caso angolano.
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33.   O Centro Cívico. 34.   Pormenor do Centro Cívico.

2.1OS MOVIMENTOS

AS TENTATIVAS “CIENTÍFICAS” DE ADAPTAÇÃO AOS TRÓPICOS

Por “tentativas científicas de adaptação” entendemos as experiências de foro arquitectónico e 

urbano que ocorreram no decorrer do século XX, com destaque para Angola, como forma de 

adaptação da cidade e da arquitectura ao clima tropical, quente e húmido.

A análise desta temática, obriga-nos a recuar no tempo, a uma portaria decretada por S. M. a 

Rainha D. Maria II, em 1843, onde se estabelecem os princípios para a concepção de cidades e 

sua arquitectura em território angolano, mais precisamente no Lobito, aquando da intenção de 

“mudança da cidade de S. Filipe de Benguela para o porto do Lobito”.136 Nela se pressupunha 

a criação de regras assentes em bases “científicas” que levassem à construção da “verdadeira 

cidade colonial”. 

Para quem vivesse em território angolano vindo da metrópole, era simples perceber que o clima 

era de tal forma distinto que o habitat também o devia ser, com todas as implicações no que res-

peitava aos aspectos construtivos; assim, a portaria em causa era muito esclarecedora quanto a 

136 Portaria de 28 de Março de 1843, in Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Lu-
anda, 1950, pp. 19
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algumas regras urbanas e arquitectónicas, tecendo considerações sobre a construção 

dos edifícios: 

“5º que é proibido levantar qualquer edifício cujo sobrado ou pavimento térreo 

não esteja acima do terreno pelo menos quatro palmos, sendo os muros aber-

tos por modo que por baixo possa o ar circular livremente;

35.   Hotel no Lobito. 36.   Hospital no Lobito.

37.   Residência do médico no Lobito. 38.   Direcção do Caminho de Ferro no Lobito.

39.   Quartel da polícia no Lobito. 40.   Residência do Administrador do Moxico.
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7º que todos os novos edifícios habitáveis sejam espaçosos, bem ventilados e 

de nunca menos de 16 palmos de pé direito em cada pavimento;”137 

Mas se, neste caso concreto, o que se pretendia era erguer uma cidade tropical de ex-

pressão portuguesa, perene no tempo e no espaço, outras construções mais precárias 

– de foro religioso, militar, administrativo ou comercial – eram também construídas, em 

lugares estratégicos e utilizando as influências das construções tradicionais de Angola, 

os materiais naturais, numa miscigenação entre a arquitectura tradicional angolana e 

portuguesa, que respondia adequadamente aos constrangimentos do clima, especial-

mente difícil de suportar – o calor, a humidade, as chuvas, os insectos. 

No entanto, foi com o movimento moderno que se atingiu o expoente máximo da adap-

tação da arquitectura aos trópicos. Os seus princípios básicos transportavam em si 

factores de integração, valorizando a ventilação cruzada e a protecção solar, aspectos 

determinantes.

2.1OS MOVIMENTOS

137 Idem, artigos 5º e 7º, pp. 19

A questão do clima viria a ser marcante na concepção das cidades tropicais, sendo a 

arquitectura o seu veículo. Os princípios da arquitectura moderna levaram a que esta se 

fundisse com os apelos do clima tropical e da sua sobrevivência. Quer as cidades an-

golanas, quer as latino-americanas, teriam uma definição clara, dando expressão a uma 

41.   O desenho da cidade e a sua influência 
para uma boa utilização.

42.   A importância da ventilação.
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corrente de actuação que teve na arquitectura brasileira o seu expoente máximo, paten-

te na obra de vários arquitectos, como Lúcio Costa, Óscar Niemeyer, Affonso Eduardo 

Reidy, Paulo Mendes da Rocha, Fábio Penteado, os irmãos Roberto e Sérgio Bernardes, 

Vilanova Artigas, Alfredo Paesani, entre outros.138 Em todos eles se constata a influência 

de Le Corbusier, na introdução de vários elementos formais, nomeadamente o brise-so-

leil que viria a ser tema de reflexão por vários autores, quer em texto quer em obra.

Também Richard Neutra (arquitecto norte-americano de origem austríaca) influencia tan-

to a América Latina como África, quer pelas suas publicações, quer pela obra que deixou, 

especialmente em Porto Rico, ao nível de equipamentos escolares e de saúde, nos anos 

40 e 50.139 Em Angola a sua influência revelou-se na relação entre o interior e o exterior e 

na valorização dos espaços exteriores cobertos através do prolongamento das cobertu-

ras, assegurando dessa forma uma protecção natural tanto do sol, como da chuva.

43.   A protecção solar.

44.   A presença de elementos arbóreos e a sua importância quer 
na protecção solar, quer na ventilação.

45.   A orientação dos edifícios e a influência dos ventos.

138 Keating, Luiz Antônio Vallandro, Fábio Penteado - ensaios de arquitectura, Empresa das Artes Projectos e Edi-
ções Artísticas, São Paulo, 1998, pp. 24-25

139 Toussaint, Michel, A arquitectura moderna e os trópicos, in Ur - Cadernos de Urbanismo - Cidades Africanas, 
Faculdade de Arquitectura/UTL, Lisboa, 2005, nº 5, pp. 80

É ainda de destacar a este respeito, o livro Tropical Architecture in the Humid Zone (1956) 

dos arquitectos Jane Drew e Maxwell Fry, uma referência fundamental a nível conceptu-

al. Uma década mais tarde será publicado o opúsculo Características da Arquitectura em 
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140 Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale de l’Habitation et de 
l’Urbanisme, Lisboa, 1952

2.1OS MOVIMENTOS

Regiões Tropicais Húmidas (1963) do Arq. José Pacheco, numa edição do Ministério do 

Exército, na Divisão de Obras Ultramarinas e Ilhas Adjacentes, que de forma pragmática 

estabelece alguns princípios para a arquitectura tropical, muito baseados na obra atrás 

referida e noutras de similar relevância.

46.   A necessidade de proteger vãos e paredes.
O recurso à utilização de palas e brise-soleil.

Procurava-se acompanhar o mundo nas experiências modernas em geral e, nas ques-

tões tropicais em particular. Mas não era só das condições climáticas que se fazia de-

pender a organização das cidades. Em 1952, realizou-se em Lisboa o XXIº Congresso 

Internacional de Habitação e Urbanismo com uma secção sobre A Habitação nos climas 

tropicais. Sobre este acontecimento, João António Aguiar, arquitecto e subdirector do 

Gabinete de Urbanização Colonial escreveu um livro,140 onde é patente o desfasamento 

entre o que atesta ser a arquitectura em climas tropicais e o que efectivamente estava a 
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ser desenvolvido pela nova geração de arquitectos modernos. Nele encontramos, acima 

de tudo, as posições políticas face à organização da cidade e dos seus habitantes, à 

posição dos bairros indígenas relativamente à cidade branca ou aos modelos das suas 

arquitecturas, correspondendo claramente às indicações do Estado sobre uma arqui-

tectura global.

A fusão da arquitectura moderna com o clima tropical surgia no mesmo registo do que 

se passara em Portugal continental, e como consequência do Inquérito à Arquitectura 

Popular, onde se estabelecera uma corrente de pensamento que tentava fundir a ar-

quitectura regional com a moderna, daí resultando uma categoria nova, a arquitectura 

moderna/regional, com forte adaptação ao sítio, veiculada por Keil do Amaral e seguida 

por Fernando Távora, Manuel Tainha, Nuno Teotónio Pereira, entre outros.

Em Angola, Pinto da Cunha, Silva Dias, Antonieta Jacinto e Vieira da Costa em Luanda, ou 

Castro Rodrigues no Lobito,141 foram verdadeiros percursores de um modelo de arqui-

47-48.   Exemplos de habitação tropical 
preconizada por João Aguiar, para quadros 
superiores (Diamang) e colonos agricultores.

141 A importância da Arquitectura Moderna Brasileira era de tal forma grande, que se fizera, no Lobito, (em homena-
gem ao Embaixador do Brasil Dr. Negrão de Lima aquando da sua visita, em 13 de Junho de 1961) a realização uma 
exposição seguida de conferência, organizada pelo Arq. Castro Rodrigues, para dar a conhecer ao público em geral o 
carácter dessa arquitectura. Esta exposição integrava-se na Jornada Luso-Brasileira levada a cabo com a colaboração 
do Núcleo de Estudos Angolano-Brasileiros. Foram apresentados inúmeros projectos de arquitectura, especialmente 
habitacionais, embora também de alguns edifícios de equipamentos (nomeadamente o edifício do Ministério da Edu-
cação e Saúde) urbanismo com o Plano Geral e Planos Parcelares de Brasília, e paisagismo, no total de 110 obras. De 
entre os arquitectos destaque-se Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Carlos Leão, Jorge Moreira, Affonso Eduardo Reidy, 
Ernani de Vasconcellos, C. Portinho, Rodolfo Ortenblad, Flho, Irmãos M. M. Roberto, Henrique Mindlim, Rino Levi, 
Roberto Cerqueira César, Carvalho Franco, entre muitos outros. In Catálogo da Exposição de Arquitectura Moderna 
Brasileira, Lobito, 1961.

Os Jornais noticiaram o evento: “Eram dezenas e dezenas de fotografias com aspectos variados de imponentes cons-
truções, de vistas parciais de grandes cidades brasileiras, tudo nos dando uma ideia perfeita da moderna e arrojada 
técnica da Arquitectura do grande país irmão.” E do discurso do Embaixador: (...)“e se confirma com esta admirável 
exposição, Sr. Arquitecto, em que V. Ex.ª soube tão bem captar um dos aspectos mais expressivos da inteligência bra-
sileira, do pensamento brasileiro, da nova capacidade criadora do nosso povo.” in Jornal O LOBITO, de 5 de Junho de 
1961, ob. cit. Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, 
obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 90
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49.   Manuel Taínha, Pousada da Sta. Bárbara 
- Oliveira do Hospital, 1957.

50.   Teotónio Pereira, Casas de rendas 
económicas, Barcelos, 1958-62

51.   Fernando Távora, Quinta da Conceição, 
Matosinhos, 1959-60.

52.   Keil do Amaral, Rodízio - Casa Guida Keil, 
1944

53-54.   Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, Casa 
Mário Toques Bittencourt, S. Paulo, 1959

2.1OS MOVIMENTOS
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55.   Lúcio Costa, Ministério da Educação do Rio 
de Janeiro, 1936-45.

56.   Fábio Penteado, Fórum de Araras, Araras,
S. Paulo, 1960.

57.   Lúcio Costa, Ministério da Educação do Rio 
de Janeiro, 1936-45.

58.   Castro Henriques, Aerogare do Lobito, 1956. 59.   Vasco Vieira da Costa, Mercado Quinaxixi, 
Luanda, 1952
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tectura e urbanismo tropical moderno adaptado ao sítio e ao clima. Embora o modernis-

mo por si só, dentro do seu léxico, aponte uma série de medidas que melhor se adaptam 

aos climas tropicais, estes arquitectos ensaiaram-no aplicando-o aos condicionalismos 

da realidade angolanos. Apontamos alguns exemplos, entre muitos outros, que reflectem 

a simplicidade com que essa aplicação foi feita, como a escola para o bairro indígena 

em Luanda, (1959), o bairro de pescadores no Cacuaco (1958) ou o liceu de Saurimo 

(1958/9), o liceu do Lobito (1956) ou o aeroporto do Lobito (1956), o ministério das obras 

públicas ou mesmo o mercado Quinaxixi (1952), em Luanda. Outros e vários exemplos se 

seguiram que de igual forma reflectem este sentido da arquitectura. 

2.1OS MOVIMENTOS

141 A importância da Arquitectura Moderna Brasileira era de tal forma grande, que se fizera, no Lobito, (em homena-
gem ao Embaixador do Brasil Dr. Negrão de Lima aquando da sua visita, em 13 de Junho de 1961) a realização uma 
exposição seguida de conferência, organizada pelo Arq. Castro Rodrigues, para dar a conhecer ao público em geral o 
carácter dessa arquitectura. Esta exposição integrava-se na Jornada Luso-Brasileira levada a cabo com a colaboração 
do Núcleo de Estudos Angolano-Brasileiros. Foram apresentados inúmeros projectos de arquitectura, especialmente 
habitacionais, embora também de alguns edifícios de equipamentos (nomeadamente o edifício do Ministério da Edu-
cação e Saúde) urbanismo com o Plano Geral e Planos Parcelares de Brasília, e paisagismo, no total de 110 obras. De 
entre os arquitectos destaque-se Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Carlos Leão, Jorge Moreira, Affonso Eduardo Reidy, 
Ernani de Vasconcellos, C. Portinho, Rodolfo Ortenblad, Flho, Irmãos M. M. Roberto, Henrique Mindlim, Rino Levi, 
Roberto Cerqueira César, Carvalho Franco, entre muitos outros. In Catálogo da Exposição de Arquitectura Moderna 
Brasileira, Lobito, 1961.

Os Jornais noticiaram o evento: “Eram dezenas e dezenas de fotografias com aspectos variados de imponentes cons-
truções, de vistas parciais de grandes cidades brasileiras, tudo nos dando uma ideia perfeita da moderna e arrojada 
técnica da Arquitectura do grande país irmão.” E do discurso do Embaixador: (...)“e se confirma com esta admirável 
exposição, Sr. Arquitecto, em que V. Ex.ª soube tão bem captar um dos aspectos mais expressivos da inteligência bra-
sileira, do pensamento brasileiro, da nova capacidade criadora do nosso povo.” in Jornal O LOBITO, de 5 de Junho de 
1961, ob. cit. Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, 
obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 90

60.   Liceu do Lobito, desenho do Arq. Castro Rodrigues 
para explicar o sistema de ventilação do liceu, 1956.
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61-63.   Francisco da Silva Dias e Antonieta Jacinto, 
Colégio-Liceu de Henrique de Carvalho, 1958-59.

64-65.   Antonieta Jacinto, Bairro de pescadores no 
Cacuaco, 1958.
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O SURGIMENTO DE CONCEITO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO

Em Angola, o tema da defesa do património não parece ter sido matéria de reflexão 

generalizada. Contudo, Fernando Batalha, arquitecto em Angola desde 1938, pioneiro 

e grande defensor do património construído em Angola em geral, e em Luanda em par-

ticular, interessou-se, desde cedo, por esta problemática. Para ele, a questão ganhou 

particular relevância na sequência da transformação urbana e arquitectónica que a cida-

de de Luanda foi sofrendo, após o surto económico que provocou um desenvolvimento 

sem precedentes, pondo em causa o património arquitectónico existente, testemunho 

do passado. Outros núcleos urbanos estavam a ser deixados ao abandono, por terem 

perdido interesse económico, como acontecia nos casos do Dondo, Muxima, Massan-

gano, S. Salvador, entre outros.

Este arquitecto escreveu vários livros e artigos sobre o tema da defesa do património, 

incluindo no conceito de património não apenas o edifício, mas também os conjuntos 

urbanos.142

142 Nomeadamente: “Em defesa do Património Histórico Tradicional de Angola” de1963, “Em defesa da Vila do Don-
do” de 1963, “A Arquitectura em Angola” de 1966 e “Arquitectura Antiga de Luanda” de 1966, que, como se observa, 
todas dos anos 60, à excepção da leitura que faz sobre as cidades em “A Urbanização de Angola” que data ainda de 
1950.

2.1OS MOVIMENTOS

66.   Antonieta Jacinto e Francisco da Silva Dias, 
prédio de rendimento em Luanda, 1959.
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143 Batalha, Fernando, Em defesa do Património Histórico e Tradicional de Angola, Centro de Informação e Turismo 
de Angola, Luanda, 1963, pp. 10

144 AHU - Pc. Cota:  Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

145 Lopes, Flávio; Correia, Miguel Brito, Património arquitectónico e arqueológico, Livros Horizonte, Lisboa, 2004, 
pp. 43-141

A sua postura e chamada de atenção baseiam-se, sobretudo, numa preocupação legí-

tima em preservar o legado arquitectónico do passado, sem que isso signifique invia-

bilizar o natural crescimento das cidades. Critica ferozmente a forma abusiva como os 

edifícios marcantes de Luanda estavam a ser sucessivamente demolidos para dar lugar 

a novas edificações, chamando a atenção para o facto de a cidade de Luanda se estar 

a transformar num lugar igual a tantos outros, em vez de manter o que a diferenciava e 

distinguia; numa posição implícita de desacordo com o movimento moderno e o conse-

quente “estilo internacional”.

“É tempo de salvar um património histórico e cultural que, por grave incúria ou 

menosprezo, está em vias iminentes de se perder.”143

Para além das preocupações expressas nas suas obras escritas, encontramos também, 

embora de forma menos evidente, as mesmas ideias em algumas intervenções de que 

foi autor, especialmente dentro do Gabinete de Urbanização Colonial. Referindo-se, a 

título de exemplo, à intervenção no Museu Regional de Benguela, em 1952,144 que teve 

como principal objectivo recuperar o “Palácio Velho”, Fernando Batalha faz uma des-

crição exaustiva do edifício, dos objectivos da proposta e das soluções encontradas, 

numa atitude de grande respeito pelo edifício original, denotando algum receio de que 

essa intervenção não fosse positiva. 

Pelo mundo, as cartas e recomendações sobre o património arquitectónico avançavam 

sob várias directrizes, nomeadamente com a elaboração da Carta de Atenas Sobre o 

Restauro de Monumentos, de 1931 a criação da Resolução sobre a Conservação de 

Monumentos Históricos e de Obras de Arte em Genebra, em 1932, a própria Carta de 

Atenas sobre o Urbanismo Moderno, de 1933 (que apontava aspectos relacionados com 

o património arquitectónico), a Convenção de Haia para a Protecção dos Bens Culturais 

em caso de Conflito Armado, de 1954, ou ainda as Recomendações sobre a Salvaguarda 

da Beleza e do Carácter das Paisagens e dos Sítios, na UNESCO em 1962, a Carta de 

Veneza sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, Veneza em 1964, a 

Convenção para a Protecção do Património Mundial Cultural e Natural, da UNESCO, em 

1972.145 

Em Angola, não havia grande referência a estes documentos. Porém, no livro Em defesa 

do Património Histórico e Tradicional de Angola, de 1963, Batalha assume uma posição 
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de contestação em relação aos edifícios recuperados em que as adulterações introduzi-

das, com o sentido de falsear o original, simulavam uma verdade inexistente, aproximan-

do-se, em termos genéricos do que viria a constar nas indicações da carta de Veneza, 

um ano depois.

A consciência para as matérias da conservação do património arquitectónico despertou 

com a criação, em 1946, da Repartição de Edifícios e Monumentos Nacionais, integrada 

na Direcção dos Serviços de Obras Públicas de Angola, mas que só em 1952 começaria 

a dispor de alguns elementos de trabalho técnico que permitiram uma melhor distribui-

ção do serviço.146

Os trabalhos desta repartição consistiam em dar resposta, em termos de capacidade de 

execução (cálculo, medições e orçamento e, acompanhamento à obra) aos projectos 

que vinham de Lisboa, do Gabinete de Urbanização Colonial. Encarregava-se também 

da conservação e restauro de monumentos nacionais, como a igreja da Muxima, a Igre-

ja da Nossa Senhora da Nazareth, e a Igreja da Nossa Senhora do Carmo em Luanda, 

zelando para que nelas fossem conservados as pinturas dos tectos e os paramentos.147 

Também foi nesta repartição que se deu seguimento aos planos de ocupação sanitária, 

construções escolares, instalações dos serviços públicos e construção de residências 

e bairros indígenas, abrangendo várias matérias da gestão urbana, deixando como le-

gado, a cada um dos seus colaboradores, o interesse pela defesa do património, que 

englobava tanto os edifícios, como os conjuntos urbanos, ou mesmo os sítios naturais.

146 Relatório da Repartição de Edifícios e Monumentos Nacionais da Direcção dos Serviços de Obras Públicas de 
Angola, de 1951 e 52, (AHU).

147 Idem

2.1OS MOVIMENTOS
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CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS

2.2

Importa abordar no tema dos congressos, exposições e feiras, um conjunto de even-

tos, que embora realizados em diferentes contextos, partilharam, com excepção para 

o I congresso do Arquitectos Portugueses e o Colóquio sobre Urbanismo, um mesmo 

objectivo: promover Portugal e as colónias nos seus mais variados aspectos. Apesar 

da natureza de cada um dos referidos eventos, constituíram-se como charneira para 

novas ideias ligadas à prática profissional, seja através da discussão e reflexão sobre o 

pensamento das matérias subjacentes a essa prática, seja na transposição desse mes-

mo pensamento através das exposições, onde a propaganda política estava presente, 

usando como veículo a arquitectura e o urbanismo.

Se as exposições e feiras, à semelhança do cinema e, até dos romances, se inserem 

num processo global de propaganda e sedução que pretendia atrair as pessoas, já os 

congressos tentam estabelecer regras e princípios, centrados na prática da profissão do 

arquitecto, e no desejo de apropriação de um território.

São vários os acontecimentos que expressam a vontade de “publicitar” as colónias, seja 

através da passagem de informação directa, em exposições e feiras para um público 

generalista, seja nos congressos para um público mais especializado, que partilhava 

experiências e elaborava sobre as matérias coloniais relativamente à arquitectura e urba-

nismo. Destacam-se, nomeadamente, o Congrès International d’Urbanisme et d’Hygiène 

Municipale em 1923,148 a Exposição Colonial de Paris, o Congresso de Urbanismo Colo-

nial e Países Tropicais em Outubro de 1931, a 1ª Exposição Colonial no Porto em 1934, a 

Exposição Feira de Angola realizada em Luanda em 1938, a Exposição do Mundo Portu-

guês realizada em Lisboa em 1940, o Gabinete de Urbanização Colonial criado em 1944 

em Lisboa, o 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses de 1948 e o Colóquio sobre 

Urbanismo realizado em Lisboa, em Março de 1961.

148 Ocorreu em França, mais propriamente em Estrasburgo, em 1923; Alfred Agache, entre outros, fazia parte in-
tegrante da comissão executiva do congresso, que, embora não tivesse como tema central o urbanismo colonial, 
abordou de forma intensa a problemática do urbanismo internacional, especialmente o europeu, com preocupações 
pertinentes ao nível do desenho e da composição urbana, higiene, habitação, legislação, etc., Societé Française des 
Urbanistes, Où en est l’Urbanisme – en France et à l’Étranger, Léon Eyrolles Éditeur, Strasbourg, 1923
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EXPOSIÇÃO COLONIAL E INTERNACIONAL DE PARIS
E CONGRESSO DE URBANISMO COLONIAL E PAÍSES TROPICAIS (1931)

Integrado na Exposição Colonial e Internacional de Paris, o primeiro Congresso de Ur-

banismo Colonial e Países Tropicais foi, “para muitas nações, a descoberta de Portu-

gal”,149 representado pelo Arq. Carlos Rebelo de Andrade. Realizou-se em Vincennes, 

Paris, na “Cité des Informations” em Outubro de 1931. Neste congresso estiveram repre-

sentados quase a totalidade dos países colonizadores, para debater “assuntos estrita-

mente coloniais, entre os quais hábitos locais, a segregação, etc.”150. Outros problemas, 

nomeadamente as questões relacionadas com a habitabilidade, higiene e distribuição 

geral, foram relegados para segundo plano. 

O congresso tinha como objectivo tratar exclusivamente de assuntos coloniais, o que 

efectivamente não veio a acontecer. Foram convidados a participar outros países inde-

pendentes, mas com climas também tropicais; abordaram-se temas como a legislação 

relacionada com o urbanismo e o direito de propriedade em cada uma das colónias.

149 Boletim da Sociedade de geografia de Lisboa, O Sr. Ministro das Colónias Dr. Armindo Monteiro nas festas de 
encerramento da Exposição de Paris de 1931, lisboa, 1931, nº11 e 12, pp. 410

150 Andrade, Carlos Rebelo, in Revista Arquitectura, 1935, nº26, pp. 177

151 Idem, pp. 178
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Foram também debatidas questões como o abastecimento de água potável e o tratamen-

to de esgotos, aplicados à situação física de cada cidade, referindo como exemplo as 

cidades do Canal do Suez, “que não possuem outras águas além das águas lodosas do 

Nilo, distribui água potável a todos os seus habitantes”, e (...) “também como certas cida-

des da Argélia e da África Equatorial Francesa, situadas mesmo ao nível do mar, evacuam 

os seus esgotos e depuram as águas dos despejos sem contaminar as suas praias”151.

67.   “Cité International des Informations” - Exposição 
Colonial Internacional de Paris (1931).
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Está bem patente nestas palavras a preocupação com as infra-estruturas urbanas e, 

consequentemente, a melhoria da qualidade de vida, havendo uma grande expectativa 

em tirar partido das experiências dos restantes países colonizadores, já com casos con-

cretos de aplicação no terreno.152 

Foram ainda apresentados outros temas, através da projecção de filmes sobre Urbanis-

mo, e comunicações sobre a execução material dos planos de Cidades-Coloniais. Os 

debates foram complementados com visitas organizadas pelo congresso, a várias cida-

des-jardim nos arredores de Paris,153 e focados os seguintes temas; a habitação tropical 

destinada ao europeu e ao indígena, a higiene na construção, as plantações públicas, a 

salvaguarda do património ou das velhas povoações indígenas das colónias.

É de salientar que o representante de Portugal no Congresso não apresentou qualquer 

comunicação e adoptou uma postura de total abertura à aprendizagem com as experi-

ências apresentadas.

Retirando conclusões para o caso português, Carlos Rebelo de Andrade diz que as 

cidades:

“deverão sujeitar-se a estudos de urbanização, que abrindo-lhes perspectivas 

prenhes de beleza proporcionem aos seus habitantes condições materiais de 

conforto compatíveis com o clima.”154

Este arquitecto oscila entre a necessidade de criar um organismo que de forma abran-

gente estude as directrizes dos planos de fomento e consequentes planos de urbaniza-

ção, e o receio de que daí decorra um excesso de centralização, cerceador do desenvol-

vimento desejado para as colónias. Alguns entendiam que as atenções dos arquitectos 

não deviam desviar-se para as colónias enquanto, na metrópole, havia ainda tantos 

problemas por resolver. 

A favor da criação de um Serviço Central, Carlos Rebelo de Andrade apresenta o argu-

mento de que não era possível continuar a criar novos aglomerados ou a consolidar as 

velhas cidades, deixando as decisões ao critério dos interesses de privados, fomentan-

do-se o carácter efémero das cidades, se dadas a amadores para desenhar.155

152 Vejam-se os temas das comunicações, por exemplo, sobre a distribuição geral das cidades; África do Norte, 
A Cidade de Tunes, Protectorado de Marrocos (Tunes, Casablanca, Marraquexe), Colónias judaicas na Palestina e 
Colónias agrícolas da Organização, A Distribuição da Cidade de Alep (Síria), Urbanismo na Martinica, Três séculos de 
urbanismo Colonial, Do Urbanismo no Tahiti; comunicações sobre a higiene e o saneamento da habitação; A Água po-
tável no Congo Belga-da água potável nas colónias, Para as gorduras domésticas, A habitação colonial – a instalação 
dos europeus nas cidades das Índias Neerlandesas; Idem, pp. 178

153 Nomeadamente Suresnes, de Malabry, Plesis-Robinson e Vanves, Idem, pp. 178-179

154 Andrade, Carlos Rebelo, in Revista Arquitectura, 1936, nº28, pp. 30

155 Idem, pp. 30
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Defende a centralização da produção urbanística para as colónias com vista à obtenção 

de um produto mais coerente em termos de soluções urbanas, o que eventualmente 

não poderia acontecer se esses planos fossem executados nas respectivas colónias. 

Sublinha a responsabilidade de Portugal perante o mundo, por ser o terceiro Império, 

enfatizando a ideia de um grande produto urbanístico nacional ser a solução “que nos 

garantiria o futuro na plena e efectiva posse do Império Colonial Português”156. 

Começava a esboçar-se a tese do Império Colonial Português, que viria a consolidar-se 

no desenho e construção das cidades. Constatava-se que, nada tinha sido feito nas 

cidades coloniais portuguesas, ao contrário do que acontecera noutros países, também 

eles colonizadores, e reforçava-se a ideia da criação de um organismo que pudesse 

estudar os grandes planos de fomento de cada colónia, em função das respectivas 

necessidades. 

Mesmo aos olhos de hoje, com todo o conhecimento do evoluir dos acontecimentos, a 

preocupação é compreensível. Tratava-se da inquietação genuína de quem considerava 

que o reduzido número de arquitectos existentes em Portugal não deveria dispersar-se 

por todo o vasto território colonial, sendo portanto justificável que, esses mesmos arqui-

tectos, a partir da metrópole e com uma ideia de conjunto num conceito de totalitarismo, 

efectuassem os planos de urbanização necessários, prevendo a colaboração das enti-

dades provinciais na sua elaboração. 

São patente a ingenuidade e, talvez, desconhecimento da verdadeira realidade e dimen-

são colonial, presentes nesta ideia. A área das colónias correspondia praticamente à da 

Europa - como era possível acreditar que todo este universo podesse ser controlado e 

desenhado a partir de Lisboa? As questões da relação das cidades com o sítio ficavam, 

naturalmente, para um plano que não fazia parte das preocupações do momento.

Repare-se que começa aqui a tomar corpo a intenção de implementar o Império através 

da imagem da estrutura urbana e arquitectónica, com a vontade expressa de dar aos 

territórios ultramarinos uma imagem global única e identificável. 

156 Andrade, Carlos Rebelo, in Revista Arquitectura, 1936, nº28, pp. 31
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A 1ª EXPOSIÇÃO COLONIAL NO PORTO (1934)

A 1ª Exposição Colonial no Porto em 1934 é, em termos de propaganda, a primeira 

grande exposição realizada pelo novo regime. Desta vez, o que se pretendia não era 

incentivar um debate alargado aos outros países europeus, nem debater a arquitectura e 

urbanismo nos países e colónias de clima tropical mas, pelo contrário, fazer uma grande 

exposição que mostrasse aos portugueses, que lhes ensinasse, o que havia para lá do 

oceano, em terras de África – ou seja, em terras quase inatingíveis, como se de novas 

descobertas se tratasse.

Os objectivos encontram-se perfeitamente identificados no relatório do Comissário Hen-

rique Galvão, onde se explicita que a exposição colonial pretendeu ser uma profunda 

obra de: 

“cultura e propaganda das cousas coloniais – que o mesmo é dizer de reinte-

gração deste povo, secularmente colonizador, nos verdadeiros ideais da sua 

Pátria”. “Quando despertámos, em 1926, havia tudo a refazer – até descobrir 

outra vez as colónias. Tudo a refazer como outrora se fizera, em tempos re-

cuados da história e primeiro que quaisquer outros: isto é, sós com a nossa 

pobreza demográfica, as nossas dificuldades, a magreza dos nossos recursos 

– mas, enfim, com o génio expansivo e realizador que renascia e nos reintegra-

va em nós próprios.”157 

O Acto Colonial foi o reflexo do Governo, que quis alcançar as “alturas do Império”158. A 

sua função política era muito forte, e traduzia-se na necessidade de enaltecer as políticas 

criadas a partir da instauração do Estado Novo, como se tivesse sido o novo regime a criar 

as colónias, aproximando assim esta época do momento áureo dos descobrimentos.

A Exposição do Porto “foi a primeira lição de colonialismo dada ao povo portu-

guês, com bastante poder de expansão para alcançar todas as almas e todas 

as razões.”159 

O quadro político era propício à realização de uma exposição com estas características: 

em 1934 já tinham sido lançados os grandes alicerces da Ditadura: a União Nacional 

era uma realidade, com estatutos próprios desde 1932; a Nova Constituição e o Acto 

Colonial tinham sido aprovados em 1933; estava criado o Ministério das Obras Públi-

cas (nova designação do anterior Ministério do Comércio e Comunicações) a cargo 

157 Galvão, Henrique, “Album Comemorativo da 1ª Exposição Colonial Portuguesa” – Agência Geral das Colónias, 
Porto, 1934 , pp. 14

158 Idem, pp. 15

159 Galvão, Henrique, “Album Comemorativo da 1ª Exposição Colonial Portuguesa” – Agência Geral das Colónias, 
Porto, 1934, pp. 16
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de Duarte Pacheco, que lançou o repto dos planos gerais de urbanização para todo o 

país, entre outras tantas iniciativas de foro cultural, político e, acima de tudo, festejos e 

propaganda.160

Pretendia-se mostrar ao povo o que eram efectivamente as colónias para que, de segui-

da, esse mesmo povo as pudesse escolher como destino. A exposição teve o carácter 

de lição, com uma grande vertente didáctica, trazendo das colónias tudo o que fosse 

possível para que os portugueses da Metrópole ficassem a conhecer o grande Império 

Colonial, cativando-se igualmente, emocional e politicamente, os visitantes. 

Henrique Galvão comparou-a com a Exposição Colonial Francesa de Vincennes, que 

considerou muito bonita, muito cara, mas pouco didáctica, ao contrário da portuguesa, 

que tinha sido mais barata mas também muito didáctica. O seu discurso explicativo reve-

la grande espírito voluntarioso, apresentando as colónias como um universo de grande 

abundância de intenções, critérios, esperança, credibilidade, aventura, a oferta de nova 

vida, em suma, de um mundo novo. 

A Exposição integrava vários sectores temáticos, que iam desde a história da acção 

colonizadora desde 1415, passando pela obra colonial portuguesa nos últimos 40 anos 

– para compreender a orgânica colonial, a colonização (povoamento europeu nas coló-

nias), a política indígena e ensino colonial na Metrópole, a instrução nas colónias, a as-

sistência económica, de saúde, financeira, o apoio à urbanização, agricultura, indústria, 

pecuária, etc., para além da representação etnográfica, militar, monumentos, parque 

zoológico, teatro, cinema, informações, correios e telégrafos, livraria colonial, sala de 

160 Acciaiuoli, Margarida, Exposições do Estado Novo, Livros Horizonte, Lisboa, 1998, pp. 11

68.   Palácio das Colónias na Exposição Colonial no Porto (1934)
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conferências, exposições e congressos, posto de socorro e assistência aos indígenas, 

postos oficiais de provas de produtos coloniais e cantina do pessoal.

Neste sentido de quase (re)descoberta, os aspectos “científicos” também foram relevan-

tes, chegando-se ao ponto de a Universidade do Porto fazer estudos sobre os indíge-

nas, no domínio das características raciais e comportamento, tendo sido publicado um 

número vastíssimo de obras subordinadas a este tema.

“Àqueles que tinham vindo em ar de festa só para ver os pretos a retoiçar 

no Luna Parque, tinham visto mais alguma coisa, tinham-se comovido, tinham 

sentido orgulho sádio cujas expressões eram claras, agradáveis e, por vezes, 

deliciosas no seu pitoresco.

Na alma todos de todos esses ficava um resultado alçado e encontrava a Expo-

sição a sua mais bela justificação. E esses eram, à saída, a maioria.”161 

A repercussão da exposição no seio da população, traduziu-se na visitada de  

1 300 000 pessoas,162 durante os três meses e meio de sua duração, repartidos pelas 

suas três áreas fundamentais: ordem política e social; ordem económica e financeira; 

ordem colonial.163

A EXPOSIÇÃO FEIRA DE ANGOLA (1938)

A Exposição Feira de Angola realizou-se dois anos antes da exposição do Mundo Portu-

guês. Foi feita por determinação do então Governador-geral de Angola, Coronel António 

Lopes Mateus e, tinha por objectivo:

“realizar em Luanda uma exposição em que se documentassem, sob todos os 

aspectos, as manifestações de progresso económico e social, registadas em 

todo o vasto território de Angola.”164 

Note-se que Luanda foi escolhida não só por ser uma capital mas, sobretudo, por ser 

uma cidade moderna e com energia eléctrica, um facto relevante na época e que ape-

nas tinha surgido um ano antes, em 1937.165 E foi, efectivamente, um grande momento, 

consequência quase inevitável da exposição provincial de Nova Lisboa em 1935 e, ante-

riormente da de Luanda em 1922. 

161 Galvão, Henrique, “Album Comemorativo da 1ª Exposição Colonial Portuguesa” – Agência Geral das Colónias, 
Porto, 1934, pp. 27

162 Idem, pp. 26

163 Idem, pp. 13

164 Álbum Comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, Porto, 1938, pp. 1
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Luanda estava longe da metrópole, o que em nada invalidou que, também na colónia, 

o espírito de propaganda se evidenciasse. A expressão desta exposição feira advinha 

também da enorme necessidade de expor as vantagens de estar e investir em Angola, 

como uma forma de informar o exterior das potencialidades e expectativas, mas acima 

de tudo, de elevar o bom espírito de quem já lá estava. Tratava-se quase de um exercí-

cio de auto-estima para os colonos e governantes de então. A ideia de fazer de Angola 

a grande colónia, passava também por expô-la aos olhares de todos, nacionais e es-

trangeiros, dois anos depois das comemorações do Ano X e um depois da exposição 

internacional de Paris (onde Portugal estivera presente).

165 Aquilo que hoje é elementar, a electricidade, no final dos anos 30, e mesmo em algumas cidades nos anos 60, 
era raro e quase artigo de luxo. Os geradores a fuel foram solução por muito tempo, para não falar noutras alternativas 
menos elaboradas.

69.   Pormenor das colunas do recinto da 
exposição da feira.

70.   Aspecto geral da exposição feira.

71.   Pavilhão de Angola. 72.   Pavilhão de Angola (à noite).
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“através desta cooperação, com que conta em absoluto, ficará demonstrada 

uma vez mais a forte união de que são capazes todos os que em Angola traba-

lham, hoje mais do que nunca fortalecidos pelo sádio orgulho de serem aqui os 

construtores fortes e diligentes da maior obra de Portugal colonizador.”166

Esta frase simboliza, com expressão, o entendimento latente das questões coloniais. 

Quem lá vivia era uma espécie de herói, por ter tido a capacidade de optar, aventurando-

se num território tão promissor. Intensificou-se o espírito de (re)descoberta, das colónias 

em geral e de Angola em particular, que começara a ter grande expressão na Exposição 

Colonial do Porto, concretizada quatro anos antes.

Os trabalhos da exposição iniciaram-se no fim do mês de Outubro de 1937, sob a chefia 

técnica de Vasco Vieira da Costa, então funcionário aduaneiro, (antes de ter ido para o 

Porto fazer o curso de arquitectura, prosseguindo depois para a Sorbonne). A exposição 

166 Álbum Comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, Porto, 1938, pp. 3

75.   Pavilhão de Arte Indígena.

73.   Sala de exposições, sobre a actividade económica 
de Angola.

74.   Salão Nobre do pavilhão principal.
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foi montada em apenas quatro meses, tendo sido inaugurada no dia 15 de Agosto, pelo 

Presidente da República General Oscar Fragoso Carmona, que foi acompanhado pelo 

Ministro das Colónias Dr. Francisco Vieira Machado e pelo Governador-geral, Coronel 

António Lopes Mateus.

Para além da intenção muito objectiva e pragmática de mostrar, de forma trabalhada, a 

capacidade desta colónia, a opção pelo formato da feira permitia ainda dar ao evento um 

carácter lúdico, que se traduziu, por exemplo, na realização de festas no bar-dancing, e 

de competições desportivas de futebol e ténis entre equipas da Metrópole e de Angola.

Acima de tudo, esta feira exposição teve um efeito de propaganda política, que incluiu a 

produção de um documentário cinematográfico com o objectivo de a divulgar em vários 

países estrangeiros e colónias vizinhas, bem como na Metrópole e no Brasil.

Os pavilhões e stands da exposição, do Estado na sua maioria, mas também de empre-

sas privadas, como o próprio recinto da feira, revestiam-se de uma carga de imponência 

e modernidade, com propostas de grande valor arquitectónico, diríamos mesmo que des-

preocupadas, por comparação com as imposições que se viviam na metrópole. Saliente-

se o projecto do pavilhão de Angola, da autoria do Arq. Fernando Batalha, de característi-

cas monumentais - com especial evidência no que respeita aos códigos Imperiais.

2.2CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS

76.   Pavilhão do Turismo e Propaganda. 77.   Pavilhão da Rádio.
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É de referir o peso de uma estética colonizadora, presente, por exemplo, no escudo de 

Portugal e de Angola, e nas quinas, símbolos constantemente utilizados para enfatizar a 

inquestionável dependência a Portugal e, acima de tudo, o espírito do domínio colonial. 

Por outro lado, é passada também uma imagem de riqueza, glamour, descontracção e 

empenho esforçado.

A EXPOSIÇÃO DO MUNDO PORTUGUÊS (1940) 

Antes de abordar a Exposição do Mundo Português, e especialmente a sua Secção Colo-

nial, importa referir um conjunto de exposições internacionais anteriores, ocorridas a par-

tir da exposição do Porto. A presença de Portugal nestes eventos, revela a necessidade 

de o país defender e restaurar a sua imagem no exterior, e contrariar uma forma de estar 

muito centrada nos problemas internos. 

Em 1937, concretizou-se a possibilidade de Portugal participar na Exposição Internacio-

nal de Paris, com António Ferro como comissário. O projecto do pavilhão de Portugal foi 

concebido pelo Arq. Keil do Amaral que ganhou o respectivo concurso, deixando trás 

Raul Lino, afastado das primeiras classificações, com Veloso Reis Camelo e Artur Si-

mões da Fonseca a ocuparem, respectivamente, o segundo e o terceiro lugares.167 Em 

1936, comemorava-se o Ano X da Revolução Nacional, com forte expressão inovadora e 

moderna, e Paris foi a confirmação da encenação do ideário do Estado Novo.

Seguir-se-iam as participações nas Exposições de Nova Iorque e S. Francisco, em 1939, 

na primeira com um pavilhão projectado por Jorge Segurado, que conciliava o apelo à 

história e ao Império Colonial com uma imagem de Estado.168

O apelo à exteriorização do potencial nacional era anterior e vinha já da Exposição In-

ternacional do Rio de Janeiro em 1922, da de Sevilha em 1929 (com representação 

portuguesa através do pavilhão de desenho de inspiração barroca dos irmãos Rebelo 

de Andrade); da Exposição Colonial de Paris em 1931 com pavilhão desenhado por Raul 

Lino, (num estilo também associado à chamada arquitectura portuguesa). Mas seria já 

na Exposição Industrial de Lisboa de 1932 que um grupo de jovens empreendedores 

havia de conferir um teor modernista ao conteúdo da exposição. Embora subtilmente 

presente, através da expressão colonizadora do evento, esta postura modernista seria 

posta em causa na Exposição Colonial do Porto em 1934.169

167 Acciaiuoli, Margarida, Exposições do Estado Novo, Livros Horizonte, Lisboa, 1998, pp. 39-45

168 Idem, pp. 86

169 França, José Augusto, A Arte em Portugal no século XX, Livraria Bertrand, Lisboa, 1974, pp. 219
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2.2CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS

Se as anteriores exposições nacionais tiveram objectivos similares na divulgação das 

colónias, a Exposição do Mundo Português, realizada em Lisboa em 1940, veio enfatizar 

esse princípio, estendendo-o agora a Portugal no seu todo, com o objectivo claro de 

enaltecer o esforço colonizador, visto na época como o maior feito. Criava-se a ideia de 

que era através do número de territórios ocupados, que se podia medir a capacidade 

económica, política e social do país, numa espécie de cruzadas do tempo moderno. 

Neste sentido, era coerente esta exposição, a maior e mais envolvente de sempre, com 

especial destaque para as matérias coloniais. 

No entanto, embora a propaganda fosse claramente identificada, e dirigida à população 

visitante, a verdade é que o promitente colono alvo, aquele que, oriundo do interior, aca-

baria por partir, não tinha capacidade financeira, e muito menos iniciativa para vir a Lisboa 

educar-se sobre o país as suas promissoras colónias.

No caso da exposição de Angola mostrava-se o trabalho e o esforço dos portugueses 

aos portugueses; a exposição do Mundo Português, de composição e estrutura monu-

mental, pretendeu mostrar ao Mundo o mundo português, enfatizando a força, o domínio, 

o Império, “o vigoroso espectáculo duma vitalidade surpreendente e excepcional”.170

170 Dantas, Júlio, in Diário da Manhã de 20/04/1938, ob. cit. Acciaiuoli, Margarida, Exposições do Estado Novo, 
Livros Horizonte, Lisboa, 1998, pp. 107

78   Planta da Exposição do Mundo Português. 79.   Maqueta da Exposição.

Mas a exposição não se limitou à monumentalidade, reforçada pela escala do local de 

intervenção e dos pavilhões, mas passou também a tónica popular, o pitoresco dos 

bairros e das aldeias, de que Salazar tanto se orgulhava. O Pavilhão da arte popular, 

a reprodução das aldeias portuguesas, vinham responder a este objectivo, bem como 

explorar o leque de acção deste pequeno mas empreendedor país.
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Comemorava-se também o duplo centenário da fundação da nacionalidade, no século 

XIII, e a restauração da independência no século XVII, facto que a tornava num marco 

do país, mais ainda do Império, transformando-a numa verdadeira Exposição Imperial. 

Teve como presidente Júlio Dantas, sendo o secretário da comissão executiva António 

Ferro, que mobilizaria os artistas portugueses num processo de reforço e consequên-

cia de “Política do Espírito”,171 ficando a planificação geral dos trabalhos a cargo de 

Cottinelli Telmo 172 que, juntamente com todos os que nela trabalharam, se destacaria 

pela qualidade artística da sua realização, apogeu de criação e inovação no registo da 

arquitectura, pintura, escultura e artes gráficas.

A pretexto da Exposição e das comemorações, foi dada especial atenção à recuperação 

e restauro do património, respondendo ao estado de abandono em que este se encon-

trava, e deram-se também a reabertura do Teatro de S. Carlos em Lisboa e a apresenta-

ção dos bailados do Verde Gaio.173

A Secção Colonial da Exposição do Mundo Português, teve como director o Capitão 

Henrique Galvão, como arquitecto-chefe Gonçalo de Melo Breyner, e contou com um 

alargado número de colaboradores nas várias áreas.174 Realizou-se no Jardim Colonial, 

80.   Pavilhão de Portugal na Exposição de 
Nova Iorque em 1939, Jorge Segurado.

171 França, José Augusto, A Arte em Portugal no século XX, Livraria Bertrand, Lisboa, 1974, pp. 218-219

172 “arquitecto, decorador, desenhador humorístico e infantil, versejador, músico, cineasta, bailarino amador, espíri-
to irrequieto e apaixonado, homem de fé que merecia a confiança do Ministro Pacheco” Idem, pp. 223

173 Idem, pp. 219

174 Como sejam: o arquitecto Vasco Palmeiro (Regaleira), o decorador José Bastos, os pintores-decoradores, Pro-
fessor Mário Reis e D. Adelaide Lima Cruz, os escultores Júlio de Sousa e Manuel de Oliveira, o decorador-fotográfico J. 
Bivar Salgado, entre outros, nomeadamente encarregado da contabilidade, chefe de obras, encarregada da secretaria, 
chefe dos serviços de som e electricidade, etc. In Galvão, Henrique, Exposição do Mundo Português - Secção Colonial, 
Neogravura, Lisboa,1940
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onde se integrou um conjunto de edifícios que representava todo o universo colonial, 

dividido entre as informações de carácter geográfico, administrativo, económico, os as-

pectos culturais e sociais de cada colónia, com especial relevo para o carácter étnico. 

Também se procurou informar sobre a vida das populações nativas, através da criação 

de uma aldeia indígena.175

Os pavilhões foram concebidos por vários autores - num conjunto de temas e alusões 

coloniais, para dar nota da riqueza e dimensão do Império - o Arq. António Lino, Arq. 

Gonçalo de Melo Breyner e o Arq. Vasco Palmeiro (Regaleira), que contaram também 

com a colaboração de um aluno da Escola de Belas Artes, José Bastos.176

Era vasta a encomenda e foi vasto o produto que dela resultou, representando a monu-

mentalidade pretendida, com muita imaginação na criação de imagens que produzissem 

símbolos alusivos ao império, colados ao espírito da época. O que não existisse era, no 

mínimo, criado, transportando-se para Lisboa uma imagem de escala e opulência que 

nem sempre correspondia à verdade. 

“Sempre os governos em Portugal cuidaram de proteger o indígena, realizando 

a êste respeito uma política original – de simpatia, de humanidade por mais 

ninguém ultrapassada.”177

175 Galvão, Henrique, Exposição do Mundo Português - Secção Colonial, Neogravura, Lisboa,1940, pp. 1-2

176 Nomeadamente o Arq. António Lino para o Pavilhão de Angola e Moçambique; o Pavilhão da Guiné; o Pavilhão 
de Caça - Turismo do Império, o Pavilhão de Arte Indígena, o Pavilhão das Informações, Monumento à Obra Portugue-
sa de Colonização e o da Expansão de Portugal no Mundo, bem como a Livraria e Tabacaria, e ainda os Pavilhões e 
Mostruários Particulares, que representavam os grandes investimentos económicos a nível particular nas colónias, da 
autoria do Arq. Gonçalo de Melo Breyner; o Arq. Vasco Palmeiro (Regaleira) que viria a fazer também o Pavilhão das 
Colónias Insulares (Cabo verde, S. Tomé e Príncipe e Timor) o Pavilhão das Missões Católicas, a Casa Portuguesa para 
as Colónias, a Cervejaria Africana e a Indiana, e o Pavilhão da Emissora Nacional. Basicamente, os projectos foram 
repartidos entre estes dois arquitectos, contando também com a colaboração de um aluno da Escola de Belas Artes, 
José Bastos, na elaboração dos projectos para os pavilhões mais pequenos, nomeadamente o Restaurante Colonial, 
Pavilhão dos Cafés Portugueses e Pavilhão do Chá, Idem, pp. 271-299

177 Cayola, Júlio, Pavilhão da Colonização, Exposição Histórica do Mundo Português, Bertrand, Lisboa, 1940, p. 21
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81.   Projecto do Pavilhão de Portugal na Exposição 
de Paris de 1937, Keil do Amaral.

82.   Pavilhão de Portugal na Exposição de Paris, na 
margem do Sena.



117

83.   Pavilhão da Colonização. 84.   Pavilhão de Angola e Moçambique.

85.   Um apecto da Secção colonial. 86.   A ideia do Império Colonial Português, ou a miscegenação 
cultural e racial.
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O GABINETE DE URBANIZAÇÃO COLONIAL

Na sequência do pensamento sobre o papel dos planos das cidades no processo de 

ocupação planificada, surge, em 1944, o Gabinete de Urbanização Colonial, mais tarde 

denominado Gabinete de Urbanização do Ultramar, sob a responsabilidade do Ministé-

rio do Ultramar. Assim se iniciou a elaboração sistemática dos Planos Gerais de Urba-

nização ou Anteplanos de Urbanização e, projectos de arquitectura para os principais 

centros urbanos de todas as colónias Portuguesas.

Foi a partir da acção deste gabinete, figura tutelar dos planos e projectos para as coló-

nias, que muitas cidades foram crescendo e se foram organizando. O início da elabora-

ção sistemática dos planos de urbanização para os principais centros, embora datado 

de 1945, depois da criação do Gabinete de Urbanização Colonial (GUC), viria a desdo-

brar-se, como também já foi referido, para Angola e Moçambique, dentro dos Serviços 

de Obras Públicas e na Secção de Urbanização de cada província, mas na dependência 

técnica daquele gabinete (tornando clara e evidente a necessidade de centralização das 

decisões ou, pelo menos, do seu conhecimento), depois da criação em 1950 (e extinção 

em 1955) da delegação de Angola do referido Gabinete, surgida da necessidade de 

proximidade entre o projecto e o sítio, para que daí resultasse um conhecimento efec-

tivo das situações. Este serviço funcionou em Luanda, sob a responsabilidade do Arq. 

Fernando Batalha.

No Gabinete fez-se a maioria dos Planos de Urbanização para algumas das cidades 

do ultramar, bem como um grande conjunto de projectos de obras públicas, nomeada-

mente escolas, hospitais, edifícios públicos, religiosos e alguns edifícios de habitação, 

elaborados a partir de 1948. Começara a sistematização planeada da forma de crescer 

e construir. Seguia-se o estilo emanado do regime e fazia-se colónia, concentrada e 

centralizada na Al. Afonso Henriques, palco de muitas acções e muitos actores, jovens 

arquitectos com sede de projecto, que viam neste gabinete um veículo para a sua activi-

dade profissional, o que nem sempre se traduzia em mero exercício de experimentação, 

suscitando em alguns deles a necessidade de aprofundar estudos sobre o que se fazia 

noutras paragens.178

Na sua maioria, os arquitectos do gabinete nunca tinham estado em África, sendo funda-

mentalmente João Aguiar que, na maior parte das vezes, ia aos vários e distintos sítios. 

O Gabinete pautava-se por uma lógica organizativa burocrática bastante hierarquizada, 

chegando a surgir nos projectos, de forma clara, uma referência escrita que atestava os 

vários pareceres, iniciando-se pelo de Marcelo Caetano, e a que se seguiam, sucessiva-

mente Rogério Cavaca (o Director), João Aguiar (Arq. Adjunto) e, por último, o Arquitecto 
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178 Nomeadamente na Sorbonne, como foi o caso de Simões de Carvalho, depois de ter trabalhado neste Gabinete.
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Autor. Os nomes destas pessoas constavam nos desenhos dos projectos, sem que, 

no entanto, Marcelo Caetano tivesse assinado ou sequer visto qualquer deles. Era uma 

forma de tornar sempre presente a figura tutelar do Estado. 

Esta forma de produção centralizada requeria alguns procedimentos práticos. Em Lis-

boa, elaborar os planos de urbanização para uma vila ou cidade no interior de Angola, 

a milhares de quilómetros, numa época em que os transportes não tinham a rapidez 

que têm hoje, não era seguramente tarefa de fácil gestão. Assim, para a elaboração 

dos planos, o Gabinete de Urbanização Colonial pedia ao governo da colónia a planta 

da cidade, a área da cidade e a área dos subúrbios, bem como um relatório sobre as 

Condições Geológicas Gerais, informação que passava sempre pelo ministro, que os 

remetia ao governador que, por sua vez, os enviava às câmaras ou outras entidades 

intervenientes, para depois, a resposta fazer igual percurso, em sentido inverso. Todo 

este processo expressava bem o controle que se pretendia exercer a partir de Lisboa, 

transformando-o numa rede de burocracia interminável. 

No entanto, surgiram tentativas de criar relações entre quem elaborava os planos e quem 

vivia os problemas nos sítios. Na elaboração do Plano de Urbanização de Landana, de 

1951, por exemplo, foi efectuado primeiro um estudo preliminar por João Aguiar que, por 

sua vez, o remeteu aos Serviços do Ministério da Colónia. No início do texto de Informa-

ção que acompanha o estudo preliminar, podemos ler: 

“Desejando estabelecer as directrizes da urbanização da Vila de Lândana, 

S.Exª. o Governador Geral de Angola, aproveitando a presença do signatário 

em Luanda, convocou várias reuniões para esse efeito às quais assistiram os 

Snrs. Intendente de Distrito, Engenheiro Director dos Serviços do Porto, Cami-

nho de Ferro e Transportes da Colónia, Engenheiro Chefe da Fiscalização das 

Obras do Porto de Lândana, Engenheiro Chefe da Brigada de Construção de 

Moradias, e Director dos C.T.T.

Dessas reuniões e de vários estudos elaborados, resultou o Anteplano Geral de 

Urbanização de Lândana(...)”179

Percebe-se a tentativa de promover uma intervenção generalizada através do esforço 

dos vários actores, numa tentativa de minimizar os efeitos negativos da ausência do 

autor no local para onde o plano era elaborado. Verificava-se, no entanto, que não era 

suficiente. 

179 Carta de João Aguiar a acompanhar o processo referente ao Anteplano de Urbanização de Landâna. (AHU)
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Os projectos de arquitectura oriundos deste gabinete mantiveram-se, fundamentalmen-

te, até ao final da década de 60. A partir de 1958, os planos passaram a ser também 

elaborados em Angola, especialmente na Direcção dos Serviços de Urbanismo e Habi-

tação, integrada na Direcção-Geral de Obras Públicas e Comunicações do Ministério do 

Ultramar.

No Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas do Ultramar, Luís Silveira escreve um 

discurso enaltecedor dos feitos deste gabinete em tom de propaganda. 

“As cidades modernas – e as tropicais muito especialmente – estão hoje, po-

rém, perante problemas que, se não são todos novos, se apresentam, todavia, 

com acuidade tal que a situação exige processos e soluções por vezes inédi-

tos, urgentes e drásticos. Para os ajudar a resolver à luz da ciência da aglomera-

ção, houve necessidade de criar organismos oficiais com poderes para resolver 

os problemas de urbanismo.

Para o ultramar português estabeleceu-se em 1944 um Gabinete de Urbaniza-

ção, cujas principais funções, nos termos do decreto que o instituiu, são: estu-

dar os problemas da urbanização colonial e promover a elaboração de planos 

de arranjo e expansão das cidades e vilas das colónias africanas; promover 

os levantamentos topográficos correspondentes; elaborar instruções para as 

autoridades e corpos administrativos sobre ordenamento e crescimento das 

populações. A cidade portuguesa deixou, desde então, de poder crescer so-

mente ao sabor dos seus impulsos naturais e dentro dos cânones unicamente 

da tradição.

A acção do gabinete tem-se estendido a todo o ultramar português. A título 

transitório, tem abrangido também os problemas de construção de edifícios e 

monumentos públicos e de habitação nos trópicos.”180

180 Silveira, Luis, “Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas do Ultramar”, Junta de Investigação do Ultramar, 
Lisboa, 1956, vol.4
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O 1º CONGRESSO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES (1948) 

No essencial, este congresso, centra-se nos temas da arquitectura no plano nacional e 

no problema da habitação, em Portugal e nas colónias. 

Os vários aspectos ligados a estes dois temas foram amplamente debatidos, com a 

participação activa de vários arquitectos,181 tendo sido abordadas problemáticas direc-

tamente ligadas à habitação e urbanismo, e apontadas soluções para a sua resolução.

Um dos assuntos tratados seria a questão relacionada com a “«feição portuguesa» dos 

novos edifícios”, traduzida num apelo com conclusões que espelhavam as preocupa-

ções de quem lidava diariamente com estes problemas.

Foi feita referência à actuação dos arquitectos nas colónias e à imagem arquitectónica 

que se começava a instalar nesses territórios. O Arq. João Simões fez uma abordagem 

muito clara sobre aquilo que julgava ser o principal objectivo da profissão dos arquitec-

tos nas colónias, tecendo um quadro desolador quanto às paisagens urbanas que lá se 

encontravam, e considerando que era necessário criar:

“uma Arquitectura funcional, bem resolvida, a que fosse possível chamar a nos-

sa Arquitectura colonial, variada consoante os locais, una quanto às preocu-

pações de melhor defesa das condições de vida humana, quer a do indígena 

quer a do colono.”182

Adiantava mais, argumentando que “uma arquitectura ilògicamente variada, 

de impróprios tradicionalismos, de fantasias estéticas, discutíveis pelas suas 

aberrações construtivas, planeamentos confusos e sanitàriamente precários é 

o que se verifica em muitos exemplos.”(...)183

Isto porque as matérias do urbanismo e da arquitectura, deveriam, antes de mais, ser do 

domínio de quem as conhece de facto e, acima de tudo, ser tratadas por quem, no sítio, 

tem um conhecimento mais aprofundado dos verdadeiros problemas.

É passada uma certa acusação à actuação do Gabinete de Urbanização Colonial, (que 

deveria ser mais qualificada) criticada pelo afastamento dos ambientes locais, defenden-

do-se a ideia de que não o deveria fazer, pois só assim poderia conhecer os problemas 

e a melhor maneira de os resolver. A autoridade e competência deste organismo seriam 

consolidadas pelos profissionais de arquitectura e urbanismo que, nos mais variados 

181 Nomeadamente os arquitectos Miguel Jacobety, Huertas Lobo, Castro Rodrigues, Arménio Losa, Lobão Vital, 
Matos Veloso, Oliveira Martins, Mário Bonito, Viana de Lima, José Borrego, Carlos Ramos, Artur de Andrade, Cotinelli 
Telmo, Pardal Monteiro e Keil do Amaral, entre outros.

182 Simões, João, Relatório da Comissão Executiva do 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1948, 
pp. 147

183 Idem, pp. 147
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sítios, criaram condições para o exercício da sua profissão, quer dentro destes organis-

mos, quer como profissionais liberais. Sem eles, o GUC dificilmente conseguiria chegar 

a todos os locais, com o rigor que seria de esperar.

Os quadros superiores eram da opinião que seria importante, em Angola como nos ou-

tros territórios, criar “organismos próprios” para a elaboração de planos e projectos de 

arquitectura, pois, naturalmente, só assim seria possível resolver os problemas de cada 

núcleo urbano.

Estas preocupações e sugestões de planeamento e gestão resultavam das reflexões 

sobre os problemas e, mais ainda, da percepção, pelos profissionais em cada local, 

de que, a manutenção daquele registo de actuação, apenas levaria à impotência. Não 

se devia permitir que, nos territórios ocupados, a arquitectura, especialmente a de foro 

privado, fosse encomendada a curiosos. Repare-se que em 1948, data do congresso, 

ainda tinham passado poucos anos desde a criação do GUC (1944) e, naturalmente, 

ainda havia pouco trabalho desenvolvido, se considerarmos as várias colónias e mais 

ainda as inúmeras cidades a necessitar de planos de urbanização e de vários edifícios 

de carácter público, naturalmente estatais. No entanto, embora o GUC ainda não tivesse 

tido tempo para por em prática a sua actividade, em cada colónia e, nomeadamente, em 

Angola, a construção de edifícios de carácter oficial manteve-se constante, dentro dos 

vários tipos de necessidades.

Tinham passado 17 anos desde o Congresso de Urbanismo Colonial, onde Carlos Rebe-

lo de Andrade anunciara a necessidade de homogeneização da produção arquitectónica 

e urbana, associada a uma manifesta intenção de controle de cada uma das colónias. 

A classe dos arquitectos encontrava-se dividida, entre os defensores do “estilo oficial/

tradicional” e os seguidores do “Movimento Moderno”. 

“Depois do exposição: O «Português Suave» e o «I Congresso». O «Mundo Portu-

guês» dividiu os arquitectos entre os que prosseguiam a experiência em delírio, 

juntando agora nas suas construções as esferas armilares e as cordas vindas 

do manuelino, as volutas, pináculos, e as fortes guarnições emprestadas pelo 

joanino, as falsas mansardas roubadas ao pombalino, com a bica, os arcos, os 

cataventos, os alpendres e as chaminés que acreditavam ser populares, seguin-

do uma via tradicionalista que, na gíria do tempo viria a chamar-se «português 

suave» e os que, por outro lado, despertavam para o Movimento Moderno.

Aos primeiros aliou-se o gosto oficial, os segundos identificaram-se com a re-

beldia,”(...)184
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184 Dias, Francisco Silva, Cassiano Branco e a sua época. Entre o modernismo e o “Português Suave”, in AAVV, 
Cassiano Branco uma Obra para a Futuro, Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Edições Asa, Lisboa, 
1999, pp. 46
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Esta dicotomia seria um fardo e uma constante durante muitos e longos anos, em Portu-

gal como em Angola e noutras colónias. 

E no final deste congresso concluía-se, após o confronto destes dois registos de actua-

ção e postura (que também em Angola, tão visivelmente se observava, embora o espírito 

livre se tenha mais facilmente instalado), “quanto às medidas susceptíveis de permitir 

uma melhor acção profissional” e “quanto à «feição Portuguesa» dos novos edifícios” com 

o seguinte apelo: 

-“Que aos autores de projectos não seja imposta pelos organismos oficiais 

qualquer subordinação a estilos arquitectónicos”

-“Que o «portuguesismo» da obra de arquitectura não continue a impor-se atra-

vés da imitação de elementos do passado, pois a época que atravessamos 

deve ficar caracterizada em relação às outras com a diferenciação que entre 

elas existe.”

Torna-se, pois, necessário corrigir os conceitos de tradição e regionalismo, fo-

mentando a aplicação de novas técnicas e acarinhando novos ideais estéticos, 

para que a obra contemporânea possa ser coerente e atingir aquele grau de 

perfeição e beleza que alcançaram as dos mais puros estilos do passado.

-“Que não se consagrem mais aldeias atrasadas e menos higiénicas, permitin-

do, assim, que se confunda estagnação e primitivismo com tradição(...)”

-“Que os arquitectos portugueses repudiem toda e qualquer insinuação de que 

a sua obra – quando se exprime de maneira diferente da considerada como 

«portuguesa» - representa alheamento da sua personalidade profissional e, o 

que é ainda pior, da sua nacionalidade.”185

185 Relatório da Comissão Executiva do 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses, 1948, pp. LXII-LXIII

87.  Desenho de João Abel, satirizando a postura dos 
arquitectos, entre o moderno o “português suave” (1952).
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COLÓQUIO SOBRE URBANISMO, LISBOA(1961)

O Colóquio sobre Urbanismo foi promovido pelo Ministério das Obras Publicas – Direc-

ção Geral dos Serviços de Urbanização / Centro de Estudos de Urbanismo, e visou fun-

damentalmente o estudo e a divulgação do urbanismo, contando, para o efeito, com a 

presença de vários conferencistas, nacionais e estrangeiros 186, e ainda com a presença 

de engenheiros e arquitectos, na mesa, e entre a assistência.187

Foi um marco de elevada importância dentro do registo da reflexão da matéria urbana, 

pela partilha das experiências, pelo número de técnicos envolvidos e intervenientes e 

pelos temas debatidos. No entanto, verificou-se uma chamada de atenção por parte da 

SNA (Sindicato Nacional dos Arquitectos), que destacava como aspectos negativos: 

“1. a abundância dos temas. 

2. A escassez do tempo dedicado aos debates.

3. a ausência de sectores imprescindíveis.”188

Este Sindicato propunha que a Comissão organizadora promovesse mais debates/reuni-

ões trazendo outros especialistas, dada a necessidade emergente de debater as questões 

relacionadas com o Urbanismo e o seu ensino em Portugal.189

Os temas variavam de país para país, com partilha de experiências, nomeadamente, 

sobre as cidades novas italianas e inglesas, a região parisiense, a reconstrução de Ro-

terdão, a renovação urbana e a reconstrução dos centros das cidades, a unidade de vizi-

nhança e a sua aplicação, a localização da indústria, o ensino do urbanismo e, também, 

o urbanismo no ultramar e em países africanos. 

Relativamente a este último aspecto, foi feita referência à 2ª Conferência Interafricana 

de Habitação e Urbanismo de Nairobi, em 1959, que havia sido promovida pela Coo-

peração Técnica da África do Sul do Saara, e que abordara, insistentemente, questões 

relacionadas com o crescimento rápido das cidades, especialmente as de maior ex-

pressão social, político e comercial, o que, no caso de Angola, remetia para Luanda. Foi 

ainda abordado o problema do fluxo migratório das populações rurais para os núcleos 

186 Nomeadamente os arquitectos Luigi Dodi, Robert Auzelle, Robert Shaw, Manuel Laginha, Rafael Botelho, Brito 
e Cunha, e os engenheiros Matos Cardoso, Sadler Forster, Ferreira do Nascimento, etc. in Colóquio sobre Urbanismo, 
Ministério das Obras Públicas - Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Lisboa, 1961

187 Por exemplo, os arquitectos Paulino Montês, Jorge Viana, Mário de Oliveira, Borges de Campos, Henrique Al-
bino, Costa Bastos, Silva Dias, Ressano Garcia, Norberto Corrêa, Carlos Duarte, Nuno Portas, Fernando Távora, Pais. 
Caldeira Cabral, (entre outros) e os engenheiros Matos Cardoso, Marques Girão, Eurico Machado, Castro Cabrita, entre 
outros. in Colóquio sobre Urbanismo, Ministério das Obras Públicas - Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, 
Lisboa, 1961 

188 Anexo ao relatório final, da SNA, por Manuel Mendes Taínha, José Rafael Botelho, Rui Mendes Paula e Barto-
lomeu Costa Cabral, in Colóquio sobre Urbanismo, Ministério das Obras Públicas - Direcção Geral dos Serviços de 
Urbanização, Lisboa, 1961, pp. 587

189 Idem, pp. 587-589
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urbanos e a forma como a imagem da cidade ia ganhando contornos diferenciados, e 

estudadas as causas e implicações deste problema, gerador de formas graves de con-

gestionamento urbano. Estas situações eram provocadas pelo facto da cidade constituir 

sempre um pólo de desenvolvimento regional especialmente de carácter comercial liga-

do ao sector terciário atraindo, por isso, mais pessoas.  

No que se refere às questões coloniais houve uma abordagem histórica da prática do ur-

banismo em terras de África, pelo Eng. Eurico Machado, director dos Serviços de Urba-

nismo e Habitação da Direcção-Geral de Obras Públicas e Comunicações do Ministério 

do Ultramar, que se referiu à prática urbanística da época, bem como às preocupações 

de ordem racial, explicitando, a determinada altura que, 

“dentro duma racional aplicação das técnicas do «Urbanismo» pois que os 

princípios gerais, as leis estruturais e os métodos urbanísticos, participantes 

dum corpo de ciência, serão independentes da circunstância de lugar e tem-

po. Tem de se ir buscar a razão dessa diversidade aos lados do problema e a 

sua justa interpretação, isto é, ao jogo, naturalmente também diverso de caso 

para caso, das condições actuantes – paisagem física e humana, complexo 

económico, tendências e propósitos evolutivos, etc.”190

Estas afirmações revelam uma mudança, ainda que ligeira, na forma de ver a actuação 

dos territórios, e em questões que ultrapassam o urbanismo ou mesmo a arquitectura. 

Espera-se destes territórios uma maior autonomia, ou antes, que deles emane o mote 

de intervenções e, que ao contrário do que acontecia no início do Gabinete de Urbani-

zação Colonial, os planos de urbanização, ou mesmo os projectos de arquitectura, não 

constituam imitação de uma realidade que, naturalmente, se identificava com Portugal, 

havendo claramente uma identificação aos modelos internacionais.

“O Planeamento urbano praticado a partir de 1945, adaptou-se sucessivamen-

te à evolução dos conceitos da matéria, preocupou-se desde início, essen-

cialmente, com o sistema viário, a organização funcional dentro dum perímetro 

urbano escolhido e a disciplina regulamentada da sua utilização, aspectos per-

manentemente basilares. Para além do perímetro urbano, uma área de protec-

ção, de utilização predominantemente rural, destinada a conter o crescimento 

do aglomerado, pelo menos até novas fases de expansão.”191

190 Comunicação do Eng.º Eurico Machado, in Colóquio sobre Urbanismo, Ministério das Obras Públicas - Direcção 
Geral dos Serviços de Urbanização, Lisboa, 1961, pp. 205-206

191 Comunicação do Eng.º Eurico Machado, in Colóquio sobre Urbanismo, Ministério das Obras Públicas - Direcção 
Geral dos Serviços de Urbanização, Lisboa, 1961, pp. 207
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A regulamentação destas áreas tampão nem sempre se mostrou fácil de implementar, 

até porque não era possível tipificar e generalizar o carácter das expansões. De qualquer 

forma, o estabelecimento destes princípios é claramente visível nos planos identificados. 

Esta situação viria a ser perturbada, especialmente em Luanda, pelo grave fluxo de gen-

te nativa das zonas rurais para a cidade, em busca de uma melhoria das condições de 

vida que nem sempre se verificava.

“uma das dificuldades mais salientes do planeamento urbano no Ultramar é o 

grau de indeterminação com que se apresentam as perspectivas de cresci-

mento das povoações.”192 

Outra questão remete para o planeamento regional, e para a necessidade de analisar 

cada território ultramarino, dentro das suas especificidades, percebendo as áreas de in-

fluência de cada centro urbano, bem como as suas interacções. O discurso apresenta o 

caso da região do Lobito e Benguela cuja proximidade justificava a execução de um Pla-

no Director conjunto (proposta que já havia sido feita), juntando-se-lhe ainda Catumbela 

e Baía Farta. Fazia todo o sentido analisar a questão dos equipamentos considerando 

a globalidade dos municípios, dada a sua proximidade e a pequena dimensão de cada 

um deles.

As várias intervenções feitas diziam respeito, sobretudo, a questões na ordem do dia: 

como criar cidades mistas que conseguissem, de forma clara, a introdução das várias 

classes sociais e raciais, prevendo, ao longo do tempo, mudanças de estatuto (numa 

referência à evolução dos negros). A questão racial e da falta de infra-estruturas que 

suportassem o seu desenvolvimento, (bem como as “vizinhanças“ assentes numa orga-

nização administrativa da freguesia e, mais ainda na freguesia paróquia) de forma que a 

expansão das cidades pudesse ser mais controlada, sem desperdícios.

Estas questões estavam muito ligadas à discriminação racial à qual o Eng. Castro Cabrita 

se referia, dizendo que “ela não existe, realmente”(...) Não deixo de considerar desagradá-

vel a inclusão de habitações indígenas dentro de bairros de gente civilizada, isto por mais 

contrário à segregação que eu seja.”193 Naturalmente que este comentário, por mais 

pacíficas que fossem as suas intenções, deixava antever a discriminação existente. 

Foi ainda abordado, na sequência da migração das populações para a cidade, espe-

cialmente Luanda, o problema das condições de habitabilidade das populações nos 

musseques. Numa intervenção sobre este assunto, o Arq. Silva Dias focou a preca-

192 Idem, pp. 214

193 Comunicação do Eng.º Castro Cabrita, in Colóquio sobre Urbanismo, Ministério das Obras Públicas - Direcção 
Geral dos Serviços de Urbanização, Lisboa, 1961, pp. 219-220
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riedade das habitações da população negra e branca “que tem de viver em anexos e 

garagens.”194

“Não há que ver em Luanda só a parte risonha da Marginal; há que ver também S. 

Paulo e os Muceques. Temos imediatamente uma tarefa a cumprir: a resolução do 

problema da habitação e do seu equipamento.”195

Estes problemas deveriam ser, necessariamente, objecto de solução por parte do Es-

tado, o que, no entender do Eng. Girão, não era assim tão simples, mais ainda porque 

havia, segundo os últimos sensos, 180 000 habitantes nos musseques, pelo que se-

ria necessário construir em média 40 000 casas, o que ele julgava estar fora de ques-

tão, sabendo de antemão que não era possível construir por menos de 30.000$00 por 

casa.196 

“O problema é nitidamente insolúvel por esta via: construir casas para dar ou 

para alugar. Nenhum orçamento provincial ou nacional poderia suportar o car-

go da resolução do problema dessa forma. (...) os Serviços opinam a sua reso-

lução doutra maneira: projectar e criar comunidades urbanísticas onde sejam 

integrados os agrupamentos indígenas. Estes agrupamentos serão dotados 

apenas de pavimentos primários e tudo o mais barato possível, porque só os 

terrenos nos levarão um dinheiro extraordinário. O indígena, quando passar 

a civilizado, não terá de se deslocar, continuará no lote que lhe havia sido 

distribuído inicialmente, por venda ou arrendamento. Terá começado aí por 

construir aí a habitação que puder, a sua habitação tradicional, mais ou menos 

evoluída, que transformará, mais tarde, em casa civilizada, pelos seus meios e 

facilidades postas à sua disponibilidade.”197

Não seria esta a forma de promover os musseques? Remetia-se o problema da habi-

tação para um plano que, naturalmente não tinha a ver com o que era então entendido 

por urbanismo no ultramar – o urbanismo das cidades brancas, como se de dois níveis 

se tratasse. Havia consciência da existência dos problemas, e da necessidade de criar 

um conjunto de regras que pudesse ordenar o urbanismo no ultramar mas, no confronto 

com casos concretos em que a resolução tivesse de ser imediata, concluía-se que era 

impossível solucioná-los.

194 Arquitecto Silva Dias, in Colóquio sobre Urbanismo, Ministério das Obras Públicas - Direcção Geral dos Serviços 
de Urbanização, Lisboa, 1961, pp. 234

195 Idem, pp. 234-235

196 Idem, pp. 236

197 Idem, pp. 236
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Embora alguns apontassem questões exactas com soluções que também o seriam, a 

maioria das intervenções referiam problemas generalistas do urbanismo e da sociologia 

e da forma de resolver a grande reflexão da “civilização luso-tropical”198, que o Arq. Má-

rio de Oliveira evoca para justificar a integração que se deveria fazer do indígena dentro 

da comunidade civilizada e, consequentemente, dentro da comunidade nacional.

”O sentimento colectivo “nós” tem por origem as experiências de indivíduos 

que vivem em pequenos grupos face a face e é neles que lentamente vão 

surgindo os lineamentos primários sociais da natureza humana, nas primícias 

do desenvolvimento da alma colectiva. E, quando as estruturas sociais estejam 

convenientemente planeadas, o nosso Ultramar terá a certeza dessa alma co-

lectiva que é afinal a alma da Pátria-Mãe.”199

Esta reflexão contrasta em absoluto com a afirmação anterior, como se não se estivesse 

perante o mesmo problema. Quem é então a população alvo? o indígena.

O congresso não produziu uma conclusão em relação às matérias do ultramar, limitando-

se a efectuar um levantamento de algumas problemáticas inerentes a essa ocupação.

198 Ou o lusotropicalismo de Gilberto Freyre, referido por Mário de Oliveira, idem pp. 232

199 Arquitecto Mário de Oliveira, in Colóquio sobre Urbanismo, Ministério das Obras Públicas - Direcção Geral dos 
Serviços de Urbanização, Lisboa, 1961, pp. 232

2.2CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS



129

SÍNTESE

Relativamente à primeira parte deste trabalho, importa referir alguns aspectos que nos 

parecem relevantes, quer ao nível das medidas políticas e económicas, quer do seu 

reflexo, traduzido nos impulsos de desenvolvimento e crescimento das cidades.

São, nomeadamente, dignas de referência as políticas de Norton de Matos e o seu con-

sequente contributo para o povoamento branco em Angola, alcançado através das acti-

vidades económicas, especialmente dirigidas para a pesca e agricultura, e que condicio-

navam, forçosamente, as cidades e a sua envolvente. A tal ponto foram importantes, que 

o interesse e a necessidade de impulsionar a colónia condicionou a criação da primeira 

grande cidade de raiz, Huambo, com uma localização estratégica, quer na relação com a 

principal linha de caminho de ferro (a de Benguela) quer também pela natureza da explo-

ração agrícola da região. 

O século XX, e mais especificamente o Estado Novo, trouxe consigo uma ideia colonial 

africana, a do terceiro império – o Império Africano. Este facto está especialmente paten-

te no Acto Colonial, nas Bases Orçamentais, e na Carta Orgânica do Império e Reforma 

Administrativa Ultramarina.200 A partir deste momento, mudaria para sempre o rumo do 

país e, consequentemente, das colónias.201 Era o tempo dos Grandes Impérios Moder-

nos, assentes nas estruturas organizativas dos vários países detentores de territórios 

ocupados.

Se a década de 20 foi um período de grande incremento do desenvolvimento de Angola, 

já a década de 30 foi de extrema dificuldade económica resultante da crise mundial de 

1930-31, provocada pela depressão económica com início nos Estados Unidos. No en-

tanto, após a 2ª Guerra Mundial, tornou-se uma constante a sistematização da produção 

das grandes culturas, nomeadamente a do café, que, devido à inflação do seu preço, 

passou também a ser produzido por grandes fazendas (para além da produção pelas 

populações indígenas), tornando-se, e permanecendo nas décadas seguintes, o maior 

produto Angolano no mercado internacional. 

200 Galvão, Henrique e Selvagem, Carlos, Império Ultramarino Português–Monografia do Império. 4 vol., Empresa 
Nacional de Publicidade, Lisboa, 1951, pp.138

201 O Acto Colonial (de 1930 e que vigorou até 1951) afectou profundamente a orgânica, a vida administrativa e o 
futuro de Angola e definia de forma clara as regras por que se deveria reger a colonização portuguesa, alterando subs-
tancialmente as relações entre a Metrópole e as possessões de África, especificando os seus princípios orientadores, 
fazendo parte integrante da nova Constituição Política e Administrativa da Nação, aprovada em 1933.

2.3
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Angola em geral e Luanda em particular, adquiriram um novo lugar numa nova fase de 

crescimento que adveio primeiro da explosão das exportações do café e, depois, do 

desenvolvimento industrial e comercial, atraindo população branca e mestiça.202 Como 

é óbvio, esta situação requereu e motivou uma grande dinâmica na reestruturação das 

redes de transportes, traduzida, nomeadamente na construção de portos nas cidades 

costeiras (o de Luanda entre 1942 e 1945),203 bem como da rede de estradas. Entre-

tanto, e  ainda em 1940, apareceu a aviação comercial, detentora de três linhas, que 

asseguravam as ligações dentro da província.204

Consequentemente, as cidades tiveram que dar resposta ao afluxo de população susci-

tado pelos impulsos de emigração e do desenvolvimento. Este fenómeno provocou alte-

rações e ocupações nem sempre correctas, adulterando o seu desenho, como resultado 

de um crescimento rápido e por vezes pouco ou mesmo nada planeado. Em Luanda, 

por exemplo, o aumento demográfico nas décadas de 30 e 50, expandiu os limites da 

cidade, provocando um desajuste, não só no seu crescimento, como também na sua 

gestão. 

A partir da década de 50, a par da grande massa de pessoas que procuravam Angola 

pelos seus próprios meios, verificou-se, também, uma intensificação do estabelecimento 

de colonatos, obtida através do recrutamento de casais em todo o Portugal continental e 

insular.205 Estas pessoas eram, sobretudo, agricultores - os camponeses sem terra e os 

operários de comércio, que pouco auferiam em Portugal, constituíam a principal fatia de 

população que procurava Angola, depois do Brasil. Assistia-se, assim, à emigração do 

“pobre homem branco” que iria concorrer com os profissionais de baixo rendimento da 

população autóctone. Portugal foi, provavelmente, das últimas potências coloniais a tirar 

partido da emigração organizada em massa para as colónias, com resultados tardios 

no seu domínio. 

A este surto associou-se uma das medidas de incentivo, relacionada com o primeiro 

Plano de Fomento, entre 1953 e 1958, o lançamento de uma linha de crédito específica 

para a criação de infra-estruturas - portos, estradas, vias-férreas, construção, etc. Já o 

segundo Plano de Fomento, de 1959 a 1964, considerava orçamento para investimentos 

202 Amaral, Ilídio do, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultra-
mar, Lisboa, 1962, pp. 48

203 Martins, Isabel, Luanda, a cidade e a arquitectura, Tese de Doutoramento pela FAUP-Porto/Luanda, 2001 (po-
licopiada), pp. 246

204 A do Norte, entre Luanda, Cabinda e Ponta Negra; a do Leste entre Lobito e nova Lisboa; a do Sul entre Luanda, 
Lobito e Moçâmedes Amaral, Ilídio do, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investi-
gação do Ultramar, Lisboa, 1962, pp. 71- 72

205 Idem, pp. 46-47
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sociais orientados, fundamentalmente para a assistência aos colonos que integravam a 

corrida do café.206

Apesar do alheamento das cidades face ao meio rural, o seu desenvolvimento deu-se, 

no entanto, em relação directa com a exploração de alguns produtos agrícolas. Assim, 

e a título de exemplo, note-se que o crescimento exponencial de Luanda se deveu aos 

volumosos rendimentos provenientes da cultura do café; que no caso do Lobito, o ritmo 

do crescimento da construção se deveu à valorização do sisal; que o progresso de 

Benguela estava associado ao comércio da borracha e sisal e ao desenvolvimento das 

indústrias de pesca o que, de igual forma, aconteceu em Moçâmedes; é ainda de referir 

o caso emblemático de Carmona, que, em pouco tempo, deixou de resumir-se a um 

conjunto de casas dispersas de pau a pique e capim, para se transformar numa cidade, 

devido ao surto e lucros da produção e comercialização do café.207

O terceiro Plano de Fomento, de 1968 a 1973, incide especialmente no domínio das 

indústrias extractivas com o ferro, o petróleo e outros produtos minerais não metálicos, e 

nas indústrias transformadoras com os têxteis, os químicos, o papel e a borracha.208

Apesar do início da guerra colonial e da subsequente critica internacional à posição de 

Portugal para com as suas possessões, foi neste período que mais aglomerados ga-

nharam o estatuto de cidades. Angola adquiriu assim mais visibilidade, quer no interior 

quer no exterior, e foi neste período que, ao nível das políticas sociais, a participação de 

brancos e negros na vida económica e social se fez de forma mais intensa, acentuan-

do-se o carácter humano das relações raciais, numa tentativa, pelo menos aparente, de 

ausência de discriminação.

Neste período, acentuou-se ainda uma descida da produção agrícola, cujo impacto foi 

amenizado pelo desenvolvimento do sector mineiro e, mais ainda, pela exploração dos 

diamantes, no distrito da Lunda. À exploração do café e de outras produções agrícolas, 

somaram-se as explorações da riqueza natural concorrendo para o desenvolvimento da 

colónia. 

A partir dos anos 60 deu-se um grande surto da construção devido ao aumento demo-

gráfico, o que provocou alguma desadequação no desenho e na gestão das cidades. Ve-

rificaram-se situações de rotura que acabaram por ter, porém, consequências positivas, 

206 Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2ª Edição, Lisboa, 1994, pp. 115

207 Trindade, Augusto José Pereira, O fenómeno Urbano na África Subsahariana – O caso de Luanda, ISCSP/UTL, 
Lisboa, 2000, pp.256-64

208 Idem,  pp. 266
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na criação de novas tipologias de habitação e de edifícios, surgindo também a grande 

construção em altura, especialmente nas cidades de maior dimensão. 

A infra-estruturação teve o seu grande desenvolvimento a partir de 1961, pois, até então, 

a rede de estradas era essencialmente constituída por extensas picadas que percorriam 

o território.

O turismo foi também consequência deste desenvolvimento - Luanda e as capitais de 

distrito cresceram e, naturalmente, equiparam-se com unidades hoteleiras que iam fa-

zendo face às crescentes solicitações. 

A estes factores económicos, que conferiam às cidades um papel importante na vida social 

e económica da colónia, estiveram ligados grandes impulsos urbanos. 

Desde 1940, verificou-se um aumento considerável do número de cidades, com especial 

realce para os anos seguintes a 1960 sendo, exactamente depois desta data, que se 

assistiu à intensificação da urbanização.

Ligado ao impulso dos anos 40, foi criado o Gabinete de Urbanização Colonial (GUC). 

Na década de 1950 surgiu a Delegação de Angola do G.U.C., mais tarde denominada 

Gabinete de Urbanização do Ultramar (GUU) e, já em Luanda, a Direcção Provincial 

dos Serviços de Obras Públicas e Transportes – Secção de Urbanização. Começara a 

sistematização planeada da forma de crescer e construir, seguia-se o estilo urbano ema-

nado do regime, e fazia-se colónia; o modelo da cidade-jardim era adaptado à realidade 

angolana – as expansões dos núcleos urbanos reconheciam-se pela natureza das suas 

habitações unifamiliares rodeadas de jardim. Muito embora a ideia de subúrbio estivesse 

presente no modelo, há no entanto a considerar que, em Angola, nas cidades pequenas, 

não havia subúrbios, verificando-se antes uma evidente definição de limites, numa clara 

separação entre a cidade e o mato.

A intensificação da necessidade política de povoamento e enraizamento das popula-

ções fez com que se ordenassem e redesenhassem os tecidos das cidades e aglome-

rados, de maior ou menor escala, de acordo com a sua localização. A imagem ganhou 

grande impacto - entrou-se num processo de sistematização e transformação da imagem 

dos aglomerados, que deixaram de ter um carácter disperso (pela natureza das suas 

construções), para se assumirem como estruturas mais urbanas e ordenadas. Associada 

a este processo de urbanização, deu-se também a intensificação da emigração através 

do povoamento dirigido para os colonatos, ou, de forma espontânea e autónoma, para 

qualquer outro ponto. 

Os modelos urbanos europeus encontraram, desta forma, campo fecundo em Angola, 

tendo sido sucessivamente transformados e adaptados pelos actores nacionais, leva-

dos pela mão dos arquitectos portugueses, seja pelos que escolheram Angola para 
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desenvolver a sua actividade profissional, seja por aqueles que, a partir de Portugal, 

intervieram no processo de transformação daquele território. Cite-se, a título de exem-

plo, Vasco Vieira da Costa que, em1948, apresentou o plano da cidade satélite nº 3 

que, apesar do seu carácter académico, não deixa de constituir-se como uma reflexão 

clara e evidente do que viria a ser a sua experiência, como profissional da arquitectura 

e urbanismo moderno. Embora construída em torno de suposições, por não ter como 

objectivo a sua implementação, esta proposta foi elaborada com base nos princípios 

orientadores no Plano de Urbanização para a cidade de Luanda, de Etienne de Gröer e 

David Moreira da Silva.

O urbanismo moderno português traduziu-se em experiências no Porto ou Lisboa, de 

que são exemplos o Plano de Urbanização dos Olivais, as intervenções da Avenida 

Infante Santo, o Bairro das Estacas, o Bairro de Ramalde, entre outros, que ganharam 

forma através do desenho da cidade concebido com origem no edifício isolado ou na 

pequena banda de edifícios. Em Angola, sucederam-se as experiências modernas, im-

pulsionadas pelo café, a borracha ou o sisal, os diamantes ou o ouro, criando-se bases 

para elaborar sobre um território onde tudo estava por fazer. O léxico adaptou-se e acul-

turou-se, especialmente através da escala e da proporção dos elementos. Exemplos 

como Luanda ou Lobito, Porto Alexandre ou Teixeira de Sousa, entre outros, traduzem 

de forma inequívoca as experiências urbanas e arquitectónicas em desenvolvimento, 

com a aplicação dos princípios da Carta de Atenas: habitar, circular, trabalhar, e recrear 

o espírito e o corpo.

Não obstante, a crítica ao urbanismo moderno ganhara força em Portugal uma década 

depois de o mesmo ter acontecido na Europa. O Plano de Urbanização de Chelas, em 

Lisboa, já nos anos 70, influenciou a produção urbanística praticada de forma expedita 

nas mais variadas povoações angolanas, nomeadamente quanto à metodologia de aná-

lise e ao fundamento das soluções, devolvendo o olhar para a relação entre a habitação 

e o equipamento. Os elementos de composição urbana deixaram de centrar-se no edi-

fício, tendo sido recuperados os espaços urbanos do urbanismo tradicional adaptado 

às novas realidades. 

As preocupações com a adaptação da arquitectura e urbanismo ao clima, resultaram 

em “tentativas científicas de adaptação”, experiências de foro arquitectónico e urbano 

que ocorreram ao longo do século XX, com destaque para Angola, onde foram estu-

dadas e implementadas adaptações da cidade e da sua arquitectura ao clima tropical, 

quente e húmido.

Data de 1843, o estabelecimento dos primeiros princípios para a concepção de cidades 

e sua arquitectura em território angolano, mais precisamente aquando da construção do 

Lobito, que pressupunha a criação de regras assentes em bases “científicas” que levas-
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sem à construção da “verdadeira cidade colonial”.209 No entanto, só com o movimento 

moderno se atingiu o expoente máximo da adaptação da arquitectura aos trópicos. Os 

seus princípios básicos continham factores de integração, com particular relevo para a 

ventilação cruzada e a protecção solar, como aspectos determinantes. 

Quer as cidades angolanas, quer as latino-americanas, teriam uma definição clara, dan-

do expressão a uma corrente de actuação que teve na arquitectura brasileira o seu ex-

poente máximo, patente na obra de vários arquitectos latino-americanos, com particular 

relevo para os brasileiros. 

Em Portugal, procurava-se acompanhar o mundo nas experiências modernas em geral 

e, nas questões tropicais em particular – publicavam-se obras sobre os princípios para 

uma arquitectura tropical. Na sequência do Inquérito à Arquitectura Popular, estabele-

cia-se uma corrente de pensamento que tentava fundir a arquitectura regional com a 

moderna, daí resultando uma categoria nova, a arquitectura moderna/regional, com forte 

adaptação ao sítio, veiculada por Keil do Amaral e seguida por Fernando Távora, Manuel 

Tainha, Nuno Teotónio Pereira, entre outros. Da mesma forma, a fusão da arquitectura 

moderna com o clima tropical surgia no mesmo registo do que se passara em Portu-

gal continental, com experiências, em Angola, de Pinto da Cunha, Silva Dias, Antonieta 

Jacinto e Vieira da Costa em Luanda, ou Castro Rodrigues no Lobito, tendo estes arqui-

tectos sido verdadeiros precursores de um modelo de arquitectura e urbanismo tropical 

moderno adaptado ao sítio e ao clima. Embora o modernismo por si só, aponte dentro 

do seu léxico, uma série de medidas que melhor se adaptam aos climas tropicais, estes 

arquitectos ensaiaram-no, adaptando-o aos condicionalismos da realidade angolana. 

Paralelamente, e ao longo do período em estudo, os variados eventos ocorridos - con-

gressos, exposições e feiras - em França, Portugal e Angola,210 - quer se tratasse de 

acções promovidas com o vínculo do Estado, quer de associações, como foi o caso do 

1º Congresso dos Arquitectos Portugueses -serviram a criação de novas ideias ligadas 

à prática profissional, estabelecendo o debate e a interrogação. 

Centrado nos temas da arquitectura no plano nacional e no problema da habitação, em 

Portugal e nas colónias, o 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses foi ainda deter-

minante na discussão sobre o papel dos arquitectos. A classe encontrava-se dividida, 

209 Portaria de 28 de Março de 1843, decretada por S. M. a Rainha D. Maria II, in Batalha, Fernando, A Urbanização 
de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 1950, pp. 19

210 Nomeadamente, o Congrès International d’Urbanisme et d’Hygiène Municipale em 1923,1 a Exposição Colonial 
de Paris, o Congresso de Urbanismo Colonial e Países Tropicais em Outubro de 1931, a 1ª Exposição Colonial no Porto 
em 1934, a Exposição Feira de Angola realizada em Luanda em 1938, a Exposição do Mundo Português realizada 
em Lisboa em 1940, o Gabinete de Urbanização Colonial criado em 1944 em Lisboa, o 1º Congresso dos Arquitectos 
Portugueses de 1948 e o Colóquio sobre Urbanismo realizado em Lisboa, em Março de 1961.
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entre os defensores do “estilo oficial/tradicional” e os seguidores do “Movimento Moder-

no”, tendo-se concluído, após o confronto destes dois registos de actuação e postura 

(que também em Angola, tão visivelmente se observava, embora o espírito livre se tenha 

instalado mais facilmente), “quanto às medidas susceptíveis de permitir uma melhor ac-

ção profissional” e “quanto à «feição Portuguesa» dos novos edifícios”, apelando à não 

resignação ou subordinação dos arquitectos a quaisquer estilos arquitectónicos imposta 

pelos organismos oficiais para que o portuguesismo deixasse de se impor através da 

imitação de elementos do passado, refutando qualquer ideia de estagnação, e promo-

vendo antes a aplicação de novas técnicas e novos ideais estéticos.
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2ª PARTE

A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO
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CAPÍTULO 3

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO140



141

A SEDIMENTAÇÃO

3.1

Após a fixação das fronteiras políticas (processo artificial resultante de tratados entre po-

tências coloniais), a ocupação de Angola baseou-se na fixação individual e na ocupação 

sistemática, condicionadas pela falta de vias de comunicação. O desenvolvimento das 

Grandes Companhias, do final do século XIX e princípio do século XX, suscitou a neces-

sidade de construção dos caminhos-de-ferro, iniciada com a construção da linha de Lu-

anda em 1886, e concluída em 1961, em Serpa Pinto, com a linha de Moçâmedes.211

No século XX consolidou-se a ocupação sistematizada, com os portos, o caminho-de-

ferro, a rede de estradas e a fixação das populações em novas cidades e povoações no 

interior mais remoto. Estavam lançadas as bases para a criação das cidades ou aglome-

rados e seu consequente povoamento.

Identificam-se várias etapas decisivas para o crescimento, através do povoamento dis-

perso e desenvolvimento urbano de Angola.

“Em 1573 Paulo Dias de Novais lançou as bases para a criação da futura capital 

do território: uma capela a S Sebastião e um forte de taipa, tendo sido instalada 

ao seu redor a povoação de S. Paulo, mais tarde chamada de Luanda. Poste-

riormente, em 1617, nasceu Benguela e em 1786, Moçâmedes.” 212

Até ao século XVIII, estavam criados os três apoios urbanos que dinamizariam todo o li-

toral, de Norte a Sul. A partir destes pontos estratégicos estabelecer-se-ia a ligação para 

o sertão, através dos presídios.

“presídios – ou seja, campos entrincheirados, fortificados e dispondo às ve-

zes de artilharia – que deviam, pelo menos em princípio, permitir a ocupação 

militar, acompanhada pela fé cristã e a protecção dos comerciantes, que não 

hesitavam em avançar no sertão para aí obter, a preços muito favoráveis, as 

mercadorias indispensáveis ao funcionamento regular das cidades costeiras. 

(...) Os oficiais e os soldados acumulam estas funções com as do comércio 

e pode dizer-se que não há em Angola europeu que se não transforme em 

comerciante.” 213

211 A linha de caminho-de-ferro de Luanda teve início em 1886 e chegou a Malange em 1909; entre Luanda e Ben-
guela há ainda uma pequena linha que liga Porto Amboim à Gabela e que funcionou entre 1923 e 1941; a de Benguela 
foi começada em 1903 e chegou a vila Teixeira de Sousa, na fronteira Este, em 1928, sendo a maior de Angola e atra-
vessando todo o seu território; por último, a linha de Moçâmedes, iniciada em 1905 e terminada em Sá da Bandeira 
em 1923, chega até Chiange em 1953 e a Serpa Pinto em 1961. Interpretação de mapa cronológico in Torres, Adelino, 
Colonização, penetração do capital e dependência (Angola), ISE, Lisboa, 1981, (policopiada), pp. 75

212 Ribeiro, Orlando, A Colonização de Angola e o seu fracasso, Imprensa Nacional- Casa da Moeda, Lisboa, 
1981, p. 119

213 Henriques, Isabel de Castro, Percursos da Modernidade em Angola, Instituto de Investigação Científica e Tropical 
– Instituto da Cooperação Portuguesa, Lisboa, 1997, pp. 113   
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A construção do primeiro presídio data de 1583, em Massangano, a que se seguiram 

Muxima (1599), Cambambe (1604) e Ambaca (1614), todos fundados na bacia hidrográ-

fica do Cuanza, que se pode considerar o “berço da ocupação portuguesa”, onde foram 

constituídos os núcleos populacionais que estavam na base da acção militar.214

“Os presídios foram, até ao século XX, os centros do sistema colonial que ga-

rantiam aos Portugueses em Angola, senão a posse, pelo menos o controlo de 

fracções do território.” 215 

Na sua função comercial os presídios seriam, mais tarde, substituídos pelas «povoações 

comerciais» na forma como a presença dos colonos impunha aos africanos a sua autori-

dade, através do controle dos meios de produção e das suas mercadorias.216

A esta função comercial devem associar-se as várias tentativas de povoamento que 

foram tendo lugar, no decorrer do século XIX, através de diversas formas de colonatos 

ou colónias, com especial vocação agrícola e pecuária. Exemplo disto são as que se 

formaram, de forma espontânea ou dirigida e com apoio oficial, assentes na explora-

ção agrícola.217 Naturalmente que, para além da subsistência dos seus obreiros, tinham 

como objectivo comerciar os produtos restantes, especialmente para o exterior. Uma 

das razões do elevado insucesso dos presídios, poderá ter sido o facto de não estabele-

cerem negociação com as comunidades naturais, ao contrário do que viria a acontecer 

com as povoações comerciais. 

Desde o início do século XVI até meados do século XVIII, as cidades criaram-se com 

base na intuição e em valores de ordem geográfica, política e económica. O local de 

implantação de uma cidade é fundamental para a sua definição, em termos morfoló-

gicos, dele resultando também os aspectos defensivos.218 A fundação das primeiras 

cidades construídas no litoral, Luanda e Benguela, baseou-se fundamentalmente em 

princípios defensivos. Uma vez assegurados os aspectos defensivos, desenvolveram-se 

214 Dias, Gastão Sousa, A Ocupação de Angola (Exploração, Conquista e Povoamento), Agência Geral das Colónias, 
Lisboa, 1944, pp. 46

215 Henriques, Isabel de Castro, Percursos da Modernidade em Angola, Instituto de Investigação Científica e Tropical 
– Instituto da Cooperação Portuguesa, Lisboa, 1997, pp. 114

216 Idem, pp. 115

217 Ver capítulo 4.3. A criação de Colonatos

218 “A tratadística da fortificação define como o melhor local de defesa e localização para as cidades seria junto ao 
mar.” Esta perspectiva de defesa faria surgir as primeiras cidades brasileiras sempre junto da costa em locais prote-
gidos por elementos naturais, factos também encontrados no caso de Angola, especialmente em Luanda e Benguela 
com as suas fortalezas ou ainda as que foram fundadas no curso dos rios, nomeadamente do Rio Quanza. In Teixeira, 
Manuel (coord.), A construção da Cidade Brasileira, Livros Horizonte, Lisboa, 2004, pp.115. “O primeiro Tratado Portu-
guês impresso data de 1680, o Methodo Lusitânico de Desenhar as Fortificaçoens das Praças Regulares e Irregulares, 
de Luis Serrão Pimentel, e o segundo seria editado em 1728, no reinado de D.João V, por Azevedo Fortes, engenheiro-
mor do reino, com o título O Engenheiro Português. A actualização da arte de fortificar, eram nessa época o símbolo da 
modernização do país.” Valla, Margarida, A formação Teórica dos Engenheiros-Militares, in Teixeira, Manuel (coord.), A 
construção da Cidade Brasileira, Livros Horizonte, Lisboa, 2004, pp. 111 
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em função do crescimento originado pelas suas próprias actividades económicas. Re-

ceberam as influências da época pombalina e de Eugénio dos Santos, resultantes das 

experiências da Lisboa pós terramoto e, posteriormente, também do Brasil, incluindo 

outros factores urbanos, nomeadamente os compositivos e os de saneamento, 219 o 

que passou a ser determinante na prática urbanística em Angola, onde ocorreu ainda a 

ocupação espontânea, com cada um a instalar-se onde e como queria, mas sempre de 

acordo com o esquema reticulado e universal.

Já no século XIX, Catumbela, Asseiceira, Ambriz, Ambrizete, Moçâmedes e Porto Ale-

xandre, todas no litoral, também receberam as influências referidas, sendo marcadas 

por um rigor geométrico adaptado ao sítio.220

A partir de meados do século XIX, com o Marquês de Sá-da-Bandeira, o desenvolvimen-

to das cidades fez-se de forma mais intensa e sistematizada. Em pequenos aglomera-

dos com reduzida população portuguesa, da qual a população nativa não fazia parte, 

mas para onde acabava por afluir, (atraída pela cidade branca) promovendo-se assim a 

duplicação dos municípios, após a criação dos distritos.221

Este foi, talvez, o primeiro grande período do desenvolvimento urbano em Angola, abrin-

do caminhos para o sertão, associado em primeira instância a uma ocupação militar e, 

consequentemente, a uma ocupação administrativa, com a criação dos municípios.

As cidades foram surgindo, durante a colonização portuguesa como resposta aos vá-

rios momentos de impulso que esta foi tendo, e tornando-se pontos estratégicos para o 

controle militar, administrativo, ou económico. O século XX, especialmente com Norton 

de Matos e os seus princípios colonizadores, relançou as bases para o desafio do novo 

povoamento branco em Angola.

Foi na sua governação que o processo colonial foi entendido com mais destaque, o 

que levou à criação de cidades de origem e, ainda, a incentivar a fixação de populações 

noutras já existentes. Como exemplo emblemático da primeira situação temos Nova Lis-

boa, criada no planalto do Huambo e que, pelas suas qualidades climatéricas e pela 

passagem da linha do caminho-de-ferro de Benguela, viria a atrair mais população. Na 

escolha do sítio para a fundação de Nova Lisboa, além das questões relacionadas com 

o clima, foi também tomada em consideração a sua localização estratégica no território, 

a centralidade. Com Norton de Matos, a criação de novas cidades ou o crescimento das 

existentes fazia-se seguindo o modelo de cidade que já vinha do passado, assente numa 

estrutura de retícula, ortogonal, e que sugeria o crescimento natural das mesmas.

219 Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição do Museu de Angola, Luanda, 1950, pp. 21-22

220 Idem, pp. 16

221 Idem, pp. 17
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Depois da intensificação da ocupação urbana do litoral, e da implementação e criação 

de novos aglomerados urbanos ao longo do Caminho de Ferro, também o restante ter-

ritório passaria por um processo de sedimentação. Criava-se uma espécie de tentáculo 

do litoral para o interior, uma rede de ocupação consistente, capaz de manter todo o 

território povoado. 

No registo da organização administrativa, com Norton de Matos, criaram-se as circuns-

crições, apoiadas em pequenos ou médios povoados de categorias variadas, com ca-

pacidade para levar a todos os pontos o direito e o dever de ser cidadão.222 Lançados 

os postos administrativos, criava-se também, por sua vez, a segurança para o surgimen-

to de pontos comerciais, população branca que estrategicamente se fixava, junto de 

povoados indígenas, para com estes negociar. 

Mas estas povoações de carácter especialmente comercial também usufruíam da rede 

de estradas que iam sulcando o território, num processo de sobreposição de interesses; 

os aglomerados surgiam pela presença administrativa (mas também motivavam essa 

presença), impulsionando, por sua vez, o aparecimento da rede de estradas. Este pro-

cesso ganhou especial relevo durante o século XX, acentuando-se nos anos 60, com a 

ocupação militar e o desenvolvimento das infra-estruturas de apoio. 

A estas várias redes de sistemas deve juntar-se as fazendas que, naturalmente, estão fora 

deste processo de sedimentação urbana. As fazendas integram-se noutro sistema, rela-

cionado com a produção agrícola, embora criando, dentro do seu perímetro, uma lógica 

2.   Povoação de Mona Quilombe, em Luanda.1.   A apropriação das características da 
construção tradicional da Angola. Habitação 
do chefe de posto (1912).
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222 Isto, considerando que o indígena era um cidadão, coisa que não acontecia. Embora pagassem imposto (im-
posto de cubata), este facto, só por si, não permitia incluí-lo na categoria de cidadão, por não ser considerado assi-
milado ou civilizado. Entende-se, contudo, que Norton de Matos queria que este imposto fosse suficiente para que a 
assistência médica e o apoio administrativo se alargassem também à população indígena, numa postura humanitária 
que lhe era característica, no registo da época.
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hierarquizada onde estavam reunidas diversas funções; função agrícola (pilar da sua sus-

tentabilidade), função administrativa, função habitacional, função ligada aos cuidados de 

saúde e ao ensino, indústria e reparação de máquinas. Dentro dos espaços das fazendas 

estava instalado um modelo de gestão de características rurais, mas que, em termos de 

ocupação, remetia para uma ordem urbana, pela sua dimensão e funções.

As fazendas eram verdadeiros potentados, com grande peso nas actividades económi-

cas da colónia e do império. Exemplos disto são a Fazenda Tentativa, a Fazenda Desen-

ganos e a Fazenda de S. Francisco, todas criadas no terceiro quartel do século XIX, no 

Sul de Angola, na região dos Alto Dande, Dombe Grande e Cubal no Vale do Caporolo, 

que produziam açúcar, óleo de palma, sabão e sisal em 13 000 ha, no conjunto.223 Ain-

da no século XIX juntaram-se e criaram o maior empório agrícola de todo o Império, a 

Companhia de Açúcar de Angola. 

Há assim vários níveis de intervenção no processo de colonização: a ocupação militar, a 

administrativa e a sedimentação da população branca, feitas pelo Estado; a colonização 

levada a cabo por todos os que, individualmente ou em pequenos grupos, ousavam 

criar vida em Angola e a das grandes empresas, de exploração agrícola ou outras, que 

criavam estruturas auto-suficientes dentro da estrutura da colónia.

3.   Feitoria comercial na Lunda (1905). 4.   Posto Militar em Teixeira de Sousa (1900).

223 Laidley, Fernando, A Companhia do Açúcar de Angola, in Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições 
Tapete Mágico, Lisboa, Dez. 1963, pp. 117
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OCUPAÇÃO ESPONTÂNEA E OCUPAÇÃO PLANIFICADA 

3.2

Relativamente ao carácter das cidades angolanas e em especial de Luanda, Vasco Vieira 

da Costa disse que, “embora deva ser classificada como uma cidade espontânea, Luan-

da, apresenta na sua história, como aliás quase todas as cidades, uma parte de ‘vontade’ 

e uma parte de ‘espontaneidade’”.224 Esta espontaneidade e esta vontade, expressas 

na frase citada, são identificadas nas cidades e povoações de Angola, na forma do seu 

surgimento, crescimento e apropriação, ao longo do tempo. 

Quer sejam de raiz, quer sejam espontâneas na sua origem, todas as cidades em Ango-

la acabaram por ser objecto de planificação, para a sua expansão. 

Na faixa litorânea de Angola encontram-se os primeiros povoados de cariz comercial 

espontâneo, de maior e menor importância, onde se foram fixando as populações euro-

peias. Eram pequenos conjuntos de construções dispersas junto à costa, como Luanda, 

Porto Alexandre, Baía dos Tigres, Moçâmedes ou mesmo Lobito, entre outros. 

A economia da maioria das cidades e povoações de Angola baseia-se no comércio, 

resultante, fundamentalmente, de trocas de produtos agrícolas com as populações nati-

vas, ou dos grandes empórios agrícolas e comerciais. Em todas elas está sempre tam-

bém presente a função administrativa, suporte de toda a colonização.

Pode portanto dizer-se que, em Angola, as cidades são todas comerciais e administrativas, 

e que, como refere Ilídio do Amaral, “através das funções administrativa e comercial se esta-

belecem os laços entre os núcleos urbanos e entre cada um deles e a sua região.” 225

Os séculos XIX e XX são ricos no surgimento de pequenos aglomerados que vão pontu-

ando a paisagem do interior mais recôndito, especialmente no pós-guerra, com o forte 

incremento da imigração. Cada um deles foi assumindo, com variações de escala e im-

portância, um papel no desenvolvimento de uma particular economia de subsistência.

Devido à relevância que foram ganhando a nível local, parte destes aglomerados são 

objecto de planificação, a partir dos anos 60 e até à independência, com planos que os 

reorganizam segundo uma lógica de crescimento, alterando o seu perfil numa tentativa 

de introdução de ordem urbana.226 Exemplos de povoações com planos ligadas à acti-

vidade comercial de produtos agrícolas produzidos pela população nativa, são os casos 

do Cuilo, Luachimo, Xá-Muteba, entre outros. 

224 Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do Curso de Arquitectura da ESBAP, 
Porto, 1984, pp. 27

225 Amaral, Ilídio, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultramar, 
Lisboa, 1962, pp. 72

226 Os planos a que nos referimos são os Planos de Zonas de Ocupação Imediata – PZOI. Veja-se o Capítulo 4, onde 
se explicita as características deste tipo de plano.
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Mas se a ocupação espontânea assume este carácter casual, a ocupação planificada 

é detentora de uma ordem fundamentada nos princípios coloniais, com a consequente 

intervenção dos Planos de Urbanização. Estes correspondem ao processo da ocupação 

planificada, em sobreposição ao da ocupação espontânea. 

Numa primeira abordagem pensar-se-ia que as cidades, através dos planos, fossem 

também instrumentos de integração das várias camadas sociais e raciais. Efectivamen-

te, raramente as cidades planificadas terão sido exemplo a este nível. A integração fez-

se, por vezes, por adição ou justaposição, ou seja, à cidade desenhada/planificada jun-

tavam-se os bairros mistos, depois os bairros indígenas, (quando os havia) e, por último, 

os musseques.227 Assim, num primeiro espaço temos a cidade dos brancos, (objecto 

de processo de urbanização), num segundo espaço a cidade mista (espaço de inte-

gração racial), e em último lugar a cidade dos negros, com bairros indígenas, (também 

estes, por vezes, objecto de processo de urbanização), juntamente com os musseques, 

deixados em maior liberdade ou ao acaso, para poderem crescer, sem regra nem princí-

pio aparente.228 De qualquer forma, a linha de fronteira entre cada um destes elementos 

é fluida, com especial destaque para a cidade de Luanda, criando simultaneamente uma 

“promiscuidade” entre eles, o que valorizava o tecido da cidade. 

Em Luanda, a cada fase de urbanização correspondeu o desaparecimento e arrasta-

mento de bairros indígenas e musseques para a periferia. Foi o caso do bairro indígena 

dos Coqueiros que se organizava em torno dos sobrados e palácios aí existentes e que, 

pela necessidade de urbanizar parte da cidade baixa, em 1864, viu as suas 227 cubatas 

desaparecerem dali para se mudarem, neste caso, para Maculusso (zona mais a Sul) e 

para o bairro das Ingombotas, na suave vertente. 229

Ao mesmo tempo é interessante verificar que, mesmo numa época que enfatizava a 

separação das classes sociais e raciais, a cidade não deixava de ser partilhada, em 

simultâneo, por brancos e negros, nos exemplos agora referidos, especialmente porque 

a cidade negra sempre serviu a cidade branca, era de lá que vinha a mão-de-obra. Este 

foi sempre um aspecto relevante na partilha do espaço da cidade, embora no passado 

não houvesse uma estratificação científica destas duas ocupações.

227 Apresenta-se, no decorrer do texto duas grafias em relação à palavra musseque. Os textos mais antigos apre-
sentam-na escrita com “c – muceque”. Os textos mais recentes divergem e constam as duas formas. Adaptámos a que 
considerámos a mais recente, musseque. Apresentam-se algumas citações em que a palavra surge “muceque”.

228 Quando aqui se faz a distinção entre bairros indígenas e musseques é porque os primeiros são projectados e au-
tonomizados pelo colonizador (apropriando modelos europeus) e, os musseques dependem única e exclusivamente 
da população que os habita, traduzindo as referências rurais de que são originários. No entanto, a terminologia indíge-
na, pode associar-se à caracterização emanada do Estatuto do Indígena, já referido no texto, e levar a concluir que os 
bairros indígenas se dirigiam exclusivamente aos que eram considerados indígenas, ou seja, não eram cidadãos. No 
entanto estes bairros dirigiam-se, basicamente à população negra e mulata, fossem considerados indígenas segundo 
o Estatuto, ou apenas indígenas por serem naturais de Angola. O que é certo é que apenas os Bairros indígenas eram 
projectados (há vários exemplos) e os musseques não, resultando do aparecimento espontâneo.

229 Amaral, Ilídio, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultramar, 
Lisboa, 1962, pp. 59
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A situação mais comum era a da segregação racial, transversal a todas as épocas e 

cidades. No caso do Huambo e na sua fundação em 1912, Norton de Matos decreta:

(...)”Que num arrabalde da futura cidade, e visivelmente separado dela, se es-

tabeleça um bairro indígena onde se poderão incluir as construções a que se 

refere o número anterior, sem se consentir de modo algum que esse bairro 

tome o aspecto desordenado, de ruas estreitas e sem alinhamento, de casas 

aglomerando-se num pequeno espaço, e de absoluta falta de higiene e limpeza 

que caracteriza as populações indígenas, competindo à Comissão Municipal 

do Huambo e à Administração da Circunscrição empregar todos os esforços 

para criar um tipo de casa indígena, solidamente construída, e satisfazendo, 

pelo menos, as mais elementares condições de higiene.” 230 

Este exemplo, como outros, é o reflexo do planeamento da segregação, pensada, de-

cretada, executada e sentida, além do mais não era visto como “pecado” à luz dos 

ideais da época. 

A partir de 1922, e ainda com Norton de Matos como Alto-Comissário, a expansão de 

Luanda obrigou estes bairros indígenas a partilharem o mesmo espaço com os mus-

seques. No entanto, o bairro das Ingombotas manteve até 1940 características nativas 

de Luanda, patentes nas tipologias das habitações, de planta rectangular e com ape-

nas três divisões, construídas em adobe e com cobertura de telha. No final dos anos 

50, ainda era possível encontrar esta tipologia característica de Luanda no que restava 

das Ingombotas, como resultado do seu processo de urbanização.231 No entanto, o 

crescimento da cidade branca, não invalidou que as populações negras e brancas co-

existissem num mesmo espaço, sendo esta parte representativa da “cidade misturada”, 

assim designada por misturar elementos, obra, casas e, fundamentalmente, pessoas, 

independentemente da cor. No entanto, como se poderá verificar, mesmo onde existia 

miscegenação, a estratificação e segregação continuava a ser uma realidade.

Já no final da década de 40, a elaboração do Plano de Urbanização de Nova Lisboa 

(1947/8, respondia a requisitos “científicos” de planeamento, criando estruturas autóno-

mas de bairros, as chamadas Unidades Residênciais Indígenas 232 que, separadamente 

da estrutura da cidade consolidada, surgiam como seus satélites. A localização desejá-

vel dos bairros indígenas seria na proximidade da cidade europeia, uma vez que é de lá 

que vem a mão-de-obra para a cidade consolidada. Estes novos bairros deveriam ser 

230 Portaria nº1086 de 21.8.1912, artigos 1º e 2º – Governador Geral Norton de Matos

231 Amaral, Ilídio, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultramar, 
Lisboa, 1962, pp. 59-62

232 Tema de reflexão na obra de Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Fédération Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952
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5 - 6.   Plano do Bairro Indígena de Luanda (1940).

7.   Plano do Bairro Indígena de Carmona (1957).
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233 Segundo João António Aguiar, Idem, pp. 3

234 Idem, pp. 8

235 Idem, pp. 10

europeizados 233 e tornar-se exemplares, sendo portanto também eles construídos com 

materiais perenes, ao contrário dos musseques que iam aumentando, naturalmente, em 

redor das cidades consolidadas, construídos sem regra e sem condições de salubrida-

de. As Unidades Residenciais Indígenas deveriam ter entre 5 000 e 15 000 habitantes,234 

organizadas de acordo com os princípios modernos da técnica de urbanização,235 to-

mando em consideração elementos fundamentais como: população, escolas, zonas 

residenciais, administrativas, desportivas, de lazer, comerciais, verdes, e assistência 

médica, ou seja todas as funções necessárias à constituição da urbe. O Plano de Nova 

Lisboa, do Gabinete de Urbanização Colonial, revela bem como estas unidades de ha-

bitação estavam localizadas à margem do tecido da cidade.

Refiram-se ainda os exemplos de Bairros Indígenas em Luanda, nos anos 40 e 50 com 

distintas situações urbanas, o Lobito com a Unidade Residencial dos Trabalhadores do 

9.   Bairro Indígena de Luanda, Arq Fernando Batalha.

10.   Plano do Bairro Indígena nº1 de Luanda, Arq. 
Antonieta Jacinto (1958).

8.   Dois Bairros indígenas em Luanda: em 1º plano, 
o projecto do Arq. Fernando Batalha (anos 40), 
constituído por bandas contínuas; em 2º o Bairro 
Indígena nº1, da Arq. Antonieta Jacinto (1957), 
constituído por pequenos conjuntos de habitações 
unifamiliares.
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Caminho de Ferro nos anos 40, Carmona nos anos 50, a que se seguiram várias ou-

tras situações em Angola como noutras colónias (na Guiné e em Moçambique), sempre 

como estruturas autónomas em torno da cidade consolidada. 

Um caso emblemático de tentativa de integração racial foi o Bairro Prenda (1963), em Lu-

anda, que iria ocupar as áreas anteriormente usadas pelo musseque com o mesmo nome. 

Proposto pela Câmara Municipal, com coordenação do arquitecto Simões de Carvalho 

em parceria com os arquitectos Alfredo Pereira e Pinto da Cunha, nele se previam várias 

unidades de vizinhança, sendo a Unidade de Vizinhança nº1, a que foi executada.

O conjunto de pequenas casas que formavam o musseque, deu lugar a um novo bairro 

cuja estrutura obedecia aos princípios modernos da Carta de Atenas, claramente orga-

nizado por unidades de vizinhança de aproximadamente 5 000 habitantes cada, e com 

todos os equipamentos necessários ao seu funcionamento. Este bairro teve como par-

ticularidade a integração racial, tema na ordem do dia no início dos anos 60. A relação 

entre a população branca e a população negra era de um para três. No entanto, nesta 

primeira Unidade de Vizinhança, a relação acabaria por ser invertida,236 porque embora 

houvesse uma vontade política de fazer a integração racial, (mostrar ao mundo que Por-

tugal procurava integrar em vez de separar) não era aceitável para a época permitir que 

a população branca europeia, e do país colonizador, ficasse em minoria. 

Se ao nível do Plano a integração entre raças era uma preocupação, o mesmo não se 

verificava ao nível das propostas do edificado. Havia edifícios para brancos e outros 

para negros. As tipologias dos edifícios incluíam habitações unifamiliares e colectivas, 

12.   Bairro Prenda, Arq. Simões de Carvalho, 
Alfredo Pereira e Pinto da Cunha (1963).
O crescimento da cidade branca vai empurrando 
a cidade negra - musseques, para novos limites 
da cidade.

11.   Maqueta do Bairro Prenda (1963).

236 Informações dadas pelo autor. Entrevista ao arquitecto Simões de Carvalho na FA/UTL, a 15 de Julho de 2004
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distribuídos por blocos duplex e simplex. No Prenda houve a preocupação de trazer 

para o urbanismo os modelos de organização da arquitectura indígena,237 com as suas 

habitações unifamiliares, agrupadas em pequenos núcleos.

Outro exemplo é o caso do Lobito, em 1972, onde o Arq. Castro Rodrigues, integrado 

na Câmara Municipal, consegue resolver o problema das habitações precárias situadas 

na parte mais desfavorável da cidade, (o Bairro da Canata) transferindo essa população 

para uma zona salubre na parte alta, o Bairro do Alto Liro, dotando-o de melhores condi-

ções e juntando raças (ainda que todos fossem economicamente débeis).

Esta forma de “integrar” vinha na sequência das reformas coloniais introduzidas em 

1961 que visavam dar respostas às preocupações das Nações Unidas em matéria de 

integração racial, e tiveram como consequência a revogação do Estatuto do Indígena. 

Mas é de salientar (como se pode ver no caso específico do Bairro Prenda), que, muitas 

vezes, a partilha do mesmo espaço com outras raças apenas se fazia com os de raça 

negra que já tivessem ascendido ao estatuto de “evoluídos”, “civilizados” ou “assimi-

lados”, ou seja, os que já não eram considerados “Indígenas”.Havia uma dinâmica de 

ascensão social/racial, promovida pela via do ensino e pela do trabalho. 

Os indígenas eram os africanos e seus descendentes que não pudessem provar ter 

hábitos e cultura portuguesa suficientes para serem considerados civilizados. Porém, 

qualquer branco era civilizado, mesmo que fosse analfabeto, pobre ou criminoso.238

Para conseguir ascender à posição de civilizado ou assimilado, era necessário dar pro-

vas de estabilidade económica e ter um nível de vida mais elevado do que o da maioria 

da população em Portugal. 

”99,7% da população africana de Angola, Guiné e Moçambique é considerada 

‘não civilizada’ e 0,3% é considerada ‘assimilada’. Para que uma pessoa ‘não 

civilizada’ obtenha o estatuto de ‘assimilada’ tem de fazer prova de estabilidade 

económica e gozar de um nível mais elevado do que a maioria da população 

de Portugal, de viver à ‘europeia’, pagar impostos, cumprir o serviço militar e 

saber ler e escrever correctamente o português. Se os portugueses tivessem 

237 Informações dadas pelo autor. Entrevista ao arquitecto Simões de Carvalho na FA/UTL, a 15 de Julho de 2004

238 “O “Estatuto dos Indígenas” vigorou nas colónias portuguesas de Angola, Moçambique e Guiné até 1961. A sua 
última formulação jurídica data de 1954. Não se tratava de transformar milhões de africanos em “cidadãos portugueses”, 
mas, pelo contrário, de manter sociedades separadas nos direitos e deveres e de impedir a maioria africana de aceder 
à plena cidadania. Daí as barreiras burocráticas, o absurdo das exigências e o exíguo número dos que obtiveram tal 
estatuto (relativamente ao número dos que de facto “assimilaram” muitos aspectos da cultura europeia).
É impossível não falar de legislação racial durante este período, já que quase tudo era condicionado pelo facto de se 
ser “indígena” ou “civilizado”: profissão, salário, escola, propriedade, impostos, liberdade de circulação, assistência 
médica, serviço militar, carta de condução etc. Além disso, sucessivas leis anteriores a 1930 tinham restringido o acesso 
de negros e mestiços a certos cargos públicos.” In Neto, Maria Conceição, Todos Citadinos, mas nem todos Cidadãos 
– Nova Lisboa (Cidade do Huambo) c.1945-1961 – (Comunicação apresentada em congresso – texto fornecido pela 
autora sem data nem local)
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de preencher estas condições, mais de 50% da população não teria direito ao 

estatuto do ‘civilizado’ ou de ‘assimilado’.” 239 

Esta constatação é reveladora da relação clara e directa entre o urbanismo e arquitectu-

ra, e as questões de ordem política e económica, mostrando-nos como as cidades são 

o reflexo das políticas que as conduzem.

Neste contexto, valerá a pena determo-nos sobre a descrição de bairros indígenas de 

Henrique Galvão, em 1941, que afirmava, embora de forma romanceada, que

“os bairros indígenas de Angola são museus vivos de uma etnografia já dife-

renciada de tôda a massa indígena de Angola, pela influência dos costumes 

e do espírito do branco. (...) Nêstes bairros – os Muceques, as Ingombota, o 

Maculusso acachapados na terra vermelha de Luanda e nas partes altas da 

cidade, vivem, em construções que o estilo português(?) já influenciou, e que 

vão desde a quasi-palhota até ao quasi-prédio, os calcinhas atraídos para a 

burocracia e para a literatura epistolar, os criados de servir, as lavadeiras, os 

artífices, os marítimos, os mandriões – com os seus clubs saborosíssimos de 

pitoresco, os seus bailes e as suas intrigas e as suas alegrias, os seus feitiços 

e a sua côr.

Pertencem já a um capítulo novo de bairrismo colonial(...)”Tôda esta massa de 

milhares de habitantes, brancos, pretos, e mulatos, vive em milhares de casas, 

que vão trepando às alturas,  com a segurança das cidades antigas construí-

das para missões eternas.” 240 

239 Andrade, Mário de, A Arma da Teoria: Unidade e Luta I, Obras escolhidas de Amilcar Cabral,  Seara Nova, 2ª 
Edição, Lisboa, 1978, pp. 61

240 Galvão, Henrique, Outras Terras, outras Gentes, 25.000Km em Angola, Livraria Popular de Francisco Franco, 
Lisboa, 1941, pp. 115-116

13 - 14.   A substituição dos bairros insalubres pelas 
novas construções no morro, Lobito (1965/1966), 
Arq. Castro Rodrigues.
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Quem se limitasse a ler apenas estas frases, diria, sem dúvida, que em Angola nunca 

tinha havido senão harmonia entre as raças, sem outra forma de estar que não fosse a 

da sã convivência entre raças, sem supremacia da branca.

Também em 1962, Mário de Oliveira escreve sobre o Urbanismo no Ultramar 241 e referin-

do-se à criação de Bairros Populares na Guiné, (num Plano do qual é autor), disserta so-

bre o que significava, efectivamente, fazer urbanismo no ultramar, afirmando que este de-

veria basear-se em estruturas urbanas que visavam proporcionar a vida em grupos sem 

discriminação de etnias. Este tipo de pressupostos, inspirados em teorias sociológicas, 

revela a necessidade de “definir uma estrutura social – e só esta estrutura social poderá 

definir claramente as características urbanísticas do aglomerado que se pretende organi-

zar.” 242 Ora, esta postura levanta sérias dúvidas, não por o princípio não ser verdadeiro, 

mas por da análise das cidades construídas, referidas no texto, resultar a ideia de que  

aquele mote serviria mais para segregar as populações, que para as aglutinar. E também 

quando, no mesmo texto, podemos ler citações de Adriano Moreira do seguinte teor: 

“integração multirracial feita com absoluta rejeição de todo o mercenarismo, 

antes iluminada, como sempre foi no passado, pela crença na igual dignidade 

de todos os homens, independentemente da sua cor”(...).243

Ora, se no passado referido, o tema foi sempre a distinção entre a superioridade e infe-

rioridade das raças, a branca e a negra, apelar a esse passado é incompreensível. Além 

disso, era constante a existência de várias formas de racismo, explícito ou dissimulado: 

racismo visceral, de quem sente quase repulsa pelos negros, mas também racismo 

15.   Os novos bairros no morro, Lobito (1965/66), Arq. Castro 
Rodrigues.

241 Oliveira, Mário de, Urbanismo no Ultramar, Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1962

242 Oliveira, Mário de, Urbanismo no Ultramar, Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1962, pp. 9

243 Moreira, Adriano, citado por, Oliveira, Mário de, Urbanismo no Ultramar, Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1962, 
pp. 10
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económico e cultural que podia inclusivamente manifestar-se na discriminação do “ho-

mem branco pobre”, que partilhava com os negros vários tipos de trabalho. 

O texto pretende ainda apelar ao respeito pelas formas de vida privada dos grupos étni-

cos, integrados numa sociedade multirracial paritária, sugerindo uma expressão forçada 

de igualdade que, na prática, não existia, como afirmava Amilcar Cabral, ao dizer que “a 

comunidade ‘multirracial’ portuguesa é um mito”.244 

Os planos serviam para criar bairros específicos para as várias raças, para criar estru-

turas urbanas diferentes para cada uma das expressões sociais e raciais, logo, para 

separar e não para unir. E se, no caso do Bairro Prenda, como já foi referido, houve 

efectivamente essa integração, ela foi feita de forma contida, e para uma população que 

já tinha ascendido à categoria de “civilizado”. Não esqueçamos que a população negra 

era, em número, muito superior à população branca; se este facto fosse, efectivamente, 

tomado em consideração, as cidades ditas consolidadas seriam mistas, maiores em di-

mensão e não existiriam bairros mistos ou bairros indígenas, e muito menos musseques: 

seriam sim, cidades globais, como defendia Ilídio do Amaral, ao dizer que:

“Através da História, as cidades aparecem sempre como um instrumento in-

dispensável para o progresso das civilizações. Em África elas poderiam ter 

sido os cadilhos da fusão das raças, onde brancos e pretos se integrariam 

harmoniosamente, irmanados num único ideal: a Humanidade.”  245

244 Andrade, Mário de, A Arma da Teoria: Unidade e Luta I, Obras escolhidas de Amilcar Cabral, Seara Nova, 2ª 
Edição,  Lisboa, 1978, pp. 61

245 Amaral, Ilídio, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultramar, 
Lisboa, 1962, pp. 85

16.   O pobre Homem branco.
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Dentro do registo da multirracialidade, um exemplo significativo é o Bairro de S. Paulo, 

em Luanda. Trata-se de um bairro operário que foi, no passado, um exemplo fugaz de 

coabitação multirracial, resultante da osmose entre a cidade branca e a cidade negra, 

(“cidade é muceque – muceque é cidade!” 246) Inscreve-se numa estrutura de quadrícula 

de pequenas dimensões onde se encontra, em simultâneo, a cubata e a habitação cor-

rente, de um piso, modesta na dimensão, forma e materialidade, como modestos eram, 

também, os seus ocupantes. Suburbano, mas próximo do centro da cidade, abrigava no 

seu interior gente de uma classe média baixa, trabalhadores que serviam a cidade con-

solidada. Era um bairro multifuncional, onde se podiam encontravam oficinas com tra-

balhavam operários brancos e operários negros ou mestiços a trabalharem lado a lado. 

As várias raças partilhavam a mesma classe social, as mesmas profissões e o mesmo 

espaço da cidade, paredes meias uns com os outros, como raramente aconteceu. No 

final dos anos 50, era possível encontrar empregadas domésticas ou lavadeiras brancas 

que habitavam o bairro de S. Paulo. 

Neste bairro de Luanda, como noutros pontos no interior, a pobreza da população bran-

ca facilitou a sua proletarização e até a sua cafrealização.

Apesar de haver alguns exemplos de partilha de espaços da cidade pelas várias raças, a 

sua separação, ao longo do tempo, foi uma constante. Também é verdade que brancos 

e negros, salvo várias e honrosas excepções, dificilmente partilhariam as mesmas situ-

ações e os mesmos espaços. No caso concreto do bairro de S. Paulo, isso aconteceu 

246  Escrevia assim Augusto Pitta Groz Dias, num artigo de opinião sobre os mercados da cidade de Luanda, onde 
dava como exemplo o mercado de S. Paulo, pela riqueza da oferta, do colorido dos produtos, das pessoas. Dias, Au-
gusto Pitta Groz, Luanda de Hoje, in Revista Turismo - número especial dedicado à província de Angola, IV Série nº7/8, 
Lisboa,1964, pp. 180

17- 18.   Exemplos da boa vontade nos musseques: 
“Manifestações da arte de habitar (...) nas manchas de cor, 
no quase impossível asseio, no arrumo e no comovente 
cuidado da ingénua decoração” Francisco da Silva Dias.
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devido ao reforço a partir dos anos 40, da corrente migratória vinda das mais variadas re-

giões portuguesas, agricultores na sua maioria. Mas, mesmo aqui, e apesar da aparente 

partilha, estava “naturalmente” reservado aos brancos um conjunto de oportunidades de 

progresso que era vedado aos negros.

Apenas uma percentagem mínima desses agricultores mantém essa actividade em Ango-

la, procurando as grandes cidades, nomeadamente Luanda, competindo com os nativos 

nas profissões que antes lhes pertenciam, nomeadamente criados de mesa, vendedores 

de jornais e lotarias, carregadores nos armazéns do porto, porteiros, criados e lavadeiras, 

etc.,247 estabelecendo uma coabitação racial nas profissões e nos bairros onde mora-

vam. Dentro da política geral de colonização, e de forma genérica, verifica-se que emi-

gravam para Angola, fundamentalmente, as populações de classes sociais mais baixas 

e, para Moçambique, as classes mais altas, o funcionalismo público. Moçambique atraía 

também outras raças: indianos, paquistaneses, gregos que ocupavam o lugar que em 

Angola cabia ao homem branco pobre. 

Já fizemos referência a diferentes formas de ocupação: a ocupação espontânea e plani-

ficada especialmente criada por europeus; a ocupação criada por uma população mista, 

e os bairros indígenas criados por europeus para uma população negra. Vamos abordar 

agora, a ocupação espontânea urbana que foi criada pela população negra para a po-

pulação negra; os musseques.

Vindas de diversas regiões, muitas pessoas envolveram lentamente as cidades, num 

processo de urbanização da massa nativa. Destes bairros sai a mão-de-obra para o 

comércio, a indústria e outras actividades urbanas. 

3.2OCUPAÇÃO ESPONTÂNEA E OCUPAÇÃO PLANIFICADA 

247 Amaral, Ilídio do, Aspectos do Povoamento Branco em Angola, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 
1960, pp. 54

19.   Evolução da planta da cubata nativa.
Habitação redonda sem divisória (cama 
no chão).

21.   Habitação rectangular com divisórias 
(cama ou camas sobre tarimba e bancada 
de troncos para utensílios).

20.   Habitação quadrada com divisória
(cama sobre tarimba).
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“Estas populações de desenraizados, que constituem a maior percentagem de 

população urbana espalhadas pelos musseques, suscitam problemas socio-

geográficos de certa gravidade, característicos, apesar de tudo, do fenómeno 

urbano que veio perturbar o equilíbrio da África rural tradicional.” 248 

Surgem espontâneos e arrumam-se no espaço que sobra, em alternativa à cidade conso-

lidada, por labirintos construídos de casas de pau-a-pique, numa ocupação suburbana. 

Os musseques ou cidade negra 249 (zona de habitação dos não-civilizados ou dos civi-

lizados de fraca condição financeira) são o receptáculo de toda a população que não 

têm lugar na cidade planificada ou na cidade branca (de brancos, mestiços e negros 

civilizados). 

248 Amaral, Ilídio do, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultramar, 
Lisboa, 1962, pp. 81-82

249 A designação, de cidade branca e cidade negra foi usada por Ilídio do Amaral para distinguir, de forma inequívo-
ca o caracter dos dois registos, em Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação 
do Ultramar, Lisboa, 1962, pp. 59 
Adoptámos a mesma designação, acrescentando a cidade mista, por entendermos fazer também parte do processo 
de urbanização e crescimento das cidades, embora mais tardio.

22.   Divisões do bairro por zonas (que correspondiam a Unidades 
de Vizinhança) e a hierarquização das vias.
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Nos musseques encontram-se referências às sanzalas, de onde os seus habitantes são oriundos, 

- na forma como as habitações se dispõem no território, em grupo e formando uma unidade, ou 

isoladamente, com o espaço de pátio afecto à habitação, - num processo de transformação da 

população rural, em urbana.

Esta forma de ocupação nativa, obedece aos modelos das habitações tradicionais que, no caso 

do musseque de Luanda, evoluem para o tipo de construção da casa-quintal, provavelmente tam-

bém como reflexo da adopção da cultura europeia. 250 À casa está ligado o quintal, com anexos e 

dependências de cozinha, retrete e banho. No quintal tudo acontece: os animais, as mandioquei-

ras para a sombra, a recepção de familiares; por vezes acumula ainda funções de oficina. A du-

alidade casa-quintal, especialmente no musseque de Luanda, reforça o isolamento das famílias, 

com desinvestimento do convívio social na área pública. 251 

3.2OCUPAÇÃO ESPONTÂNEA E OCUPAÇÃO PLANIFICADA 

23.   Zona A - a estrutura urbana e as suas funções.

250 Redinha, José, A Habitação tradicional Angolana - aspectos da sua evolução, Edição do Centro de Informação e 
Turismo de Angola, Luanda, 1964, pp. 32

251 Idem, pp. 33
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Neste contexto, surge o “calcinhas”, habitante do musseque, urbano Luandense, em 

contacto quotidiano com a cidade branca – entre o batuque, a rebita e o futebol, que 

embora viva num contexto rural/suburbano, está ligado aos hábitos urbanos e também 

europeu.

O musseque passa a ser um espaço suburbano destribalizado, fazendo apenas parte 

do grande espaço da cidade, o que cria nos seus utentes um apego à casa que nunca 

lhe tinha sido experimentado na sua história anterior. Para o conceito da casa, é impor-

tante o aspecto simbólico ligado à sua dimensão, sendo a casa pequena considerada 

mais aconchegada e propícia à natalidade, ao contrário da casa grande, cuja escala não 

permite um domínio constante. 252

Segundo Redinha, a casa do musseque sofreu uma evolução na sua forma e função, 

em relação à casa da senzala, como já foi referido, numa metamorfose da cubata, de 

252 Redinha, José, A Habitação tradicional Angolana - aspectos da sua evolução, Edição do Centro de Informação e 
Turismo de Angola, Luanda, 1964, pp. 38-39

24.   A estrutura urbana e as suas hierarquizações, de espaços e vias.
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3.2OCUPAÇÃO ESPONTÂNEA E OCUPAÇÃO PLANIFICADA 

planta circular de uma só divisão, na casa rectangular com mais divisões, inspirada nos 

modelos europeus. 

Já em 1973-74, aconteceu em Luanda uma experiência de reconversão dos musseques. 

No caso do Novo Bairro do Golfe, (numa área de 61,5 ha, que por sua vez se subdividiu 

em quatro grandes zonas de 5000 habitante, dentro do registo das divisões das Unida-

des de Vizinhança (A,B,C,D)) 253 localizado imediatamente ao lado do musseque com 

o mesmo nome, (próximo da zona do aeroporto e dentro da cidade), criou-se um novo 

bairro com características de musseque, que seria apresentado como “modelo pedagó-

gico de reflexão de alto significado social, técnico e cultural”. 254 

253 Redinha, José, A Habitação tradicional Angolana - aspectos da sua evolução, Edição do Centro de Informação e 
Turismo de Angola, Luanda, 1964, pp. 19

254 Real, Troufa, Musseques de Luanda – O Novo Bairro “Golfe”, Universidade Moderna, Lisboa, 1997, pp. 3

25.   Os espaços livres, públicos e privados, afectos às 
habitações - a rua, o largo, o pátio.
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255 Real, Troufa, Musseques de Luanda – O Novo Bairro “Golfe”, Universidade Moderna, Lisboa, 1997, pp. 18

256 Idem, pp. 19-25

257 Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do Curso de Arquitectura da ESBAP, 
Porto, 1984, pp. 27

Embora este novo bairro fizesse parte de um sistema de loteamento planeado, preten-

deu-se “estabelecer uma relação com a realidade «urbano - territorial» dos musseques” 

pelo facto da população estar “tradicionalmente ligada, como o conjunto Ruela – Largo, 

Casa – Pátio, etc.” 255 Para o efeito, foi estudada a vida nos musseques, para reinterpre-

tar e reabilitar os modelos com que a população se identificava, especialmente no que 

dizia respeito à “estrutura urbana” subjacente. Nas quatro zonas do bairro, existiria uma 

rede viária principal, ficando no interior de cada zona uma malha secundária destinada 

aos peões, mas acessível a viaturas de emergência, em caso de necessidade. Estas 

zonas estruturavam-se, hierarquicamente, em quarteirões, “ilhas” (Sub-Quarteirões) e 

lotes. 256

Foi uma experiência corajosa, pela forma como foi constituído um bairro novo, mas com 

características de musseque, influenciado pelo modelo organizativo da cidade moderna, 

(na forma como as zonas se distribuíam e os equipamentos se organizavam) assimilan-

do simultaneamente as influências da cidade tradicional, numa triangulação de modelos 

e vivências.

Se as cidades em geral, e como afirmou Vasco Vieira da Costa ao referir-se a Luanda, 

que “embora deva ser classificada como uma cidade espontânea, ( ), apresenta na sua 

história, como aliás quase todas as cidades, uma parte de ‘vontade’ e uma parte de ‘es-

pontaneidade’”. 257 mais ainda os musseques vivem dessa espontaneidade, mais que 

da vontade. Os musseques não são a cidade formal, mas fazem parte dela, são o lado 

informal. O musseque surge na cidade grande, onde a hipótese de melhorar de vida faz 

mudar o local de vida, levando as bases da origem de quem parte, a actividade agrícola 

e a forma de se relacionar com o espaço. 
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CAPÍTULO 4

O FENÓMENO URBANO EM ANGOLA  
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PROCESSOS DE CRESCIMENTO URBANO

4.1

258 Casimiro, Augusto, Carthilha Colonial, Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1937, p. 52

259 Amaral, Ilídio do, Contribuição para o conhecimento do fenómeno da urbanização em Angola, Separata de 
Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia, Lisboa, 1975, Vol XIII, nº25, pp. 44-45

“Ao longo da imensa costa estendem-se os areais alventes, as falésias verme-

lhas, os portos, as cidades e as povoações. Para o interior, esfumam-se, flutu-

am montes na bruma. Para lá do horizonte, nas terras altas, cantam os rios, o 

ar é puro e fresco, crescem, vivem trabalham as populações, multiplicam-se as 

fazendas, as lavras, as vilas, fala-se a nossa língua, e a terra e as coisas, como 

as gentes, cada vez mais, têm o aspecto fraterno das gentes e das coisas de 

Portugal.”258

As cidades, vilas, ou simples aglomerados, surgem da necessidade de intensificação da 

urbanização decorrente de igual intensificação do povoamento de Angola, na sequência 

dos impulsos institucionais que respondiam às políticas nacionais e coloniais.

Mas falar de cidades em Angola é também falar de processos de enraizamento e de se-

dução. De enraizamento, porque essa foi uma necessidade decorrente de se pretender 

povoar Angola ganhando raízes, ou seja, ganhando alma. De sedução, por este proces-

so envolver aspectos humanos – gente que, em determinado momento, toma a decisão 

de mudar de vida, sair do Portugal metropolitano, e ir para Angola, passando assim 

para outro registo, outra terra, outros costumes, outro clima, outra escala; adaptando-se, 

transformando e reinventando as suas próprias vidas; pessoas que, de maneiras várias, 

precisaram de mudar de vida para terem uma vida. 

Utilizamos aqui a palavra “cidade” em sentido lato, aplicando-a aos espaços urbanos, 

independentemente da sua dimensão, por contraposição aos espaços rurais, pois outra 

opção seria extremamente redutora, na medida em que “apenas havia duas cidades (Lu-

anda e Benguela, fundadas em 1576 e em 1617); eram oito em 1940, dezasseis em 1960 

e mais de uma vintena em 1970. De igual modo aumentara o número de aglomerações 

de categoria intermédia, entre as pequenas concentrações rurais e as cidades, designa-

das por vilas; algumas vilas tinham subido à categoria de cidade”.259

Com base nestes dados, o maior aumento do número de cidades dá-se a partir de 1940, 

com especial ênfase a partir de 1960.  A partir de 1940, faz-se através do Gabinete de 

Urbanização Colonial (GUC) em Lisboa, com o qual começou a sistematização plane-

ada da forma de crescer e construir. Seguia-se o estilo urbano emanado do regime, e 

fazia-se colónia, concentrada e centralizada na Al. Afonso Henriques, palco de muitas 

acções, planos e actores. 
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A partir de 1950, foi criada a Delegação de Angola do G.U.C., surgida da necessidade 

de proximidade entre o projecto e o sítio, o que proporcionou um conhecimento efectivo 

das situações, iniciando-se a gradual passagem de testemunho da metrópole para a 

colónia. Esta Delegação funcionou em Luanda na dependência técnica do GUC, sob a 

responsabilidade de Fernando Batalha até 1955, data da sua extinção. 

Mais tarde, e a partir de 1956, registam-se os primeiros planos da Direcção Provincial 

dos Serviços de Obras Públicas e Transportes – Secção de Urbanização e, em 1958 é 

criada a Direcção dos Serviços de Urbanismo e Habitação, integrada na Direcção - Geral 

de Obras Públicas e Comunicações do Ministério do Ultramar. 

Nos finais dos anos 50, surgiu um outro tipo de plano (sistematizado a partir de 1960): 

o PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata que, como o nome indica, pressupunha 

uma resolução imediata da ocupação de qualquer aglomerado, mantendo-se com con-

tinuada aplicação até ao desfecho do processo de colonização. Havia uma diferença 

significativa entre estes e os Planos Directores de Urbanização, desenvolvidos em mis-

sões para o efeito, nos finais dos anos 60, tendo-se verificado muito pouco operativos 

no seu procedimento, ao contrário dos PZOI, bastante pragmáticos e expeditos nos 

procedimentos. Estes planos eram também da responsabilidade da Direcção Provincial 

dos Serviços de Obras Públicas e Transportes (DPSOP), primeiro como Secção de Ur-

banização e, a partir de 1965, com algumas referências ao Departamento de Urbanismo 

e também Repartição de Urbanismo, passando a designar-se por Serviço de Urbanis-

mo, depois de 1972. 

Até aos anos 60, e mesmo 70, verifica-se uma evolução mais acentuada das cidades de 

maior importância, e das que lhes estão próximas. A partir desta década, a necessidade 

política de povoamento e enraizamento das populações intensificou-se, ordenando-se e 

redesenhando-se os tecidos das respectivas aglomerações, de maior ou menor escala, 

de acordo com a sua localização, como consequência do início da guerra colonial, em 

1961. Entrava-se num processo mais sistematizado de transformação da imagem das 

povoações, que deixavam de ter um carácter quase rural, ou de simples conjunto de 

construções dispersas, para assumirem um outro, mais urbano e ordenado. 

A reduzida dimensão de alguns aglomerados não os impedia de serem pontos estratégi-

cos do território, especialmente comerciais, ligados ao litoral ou ao interior, sustentados 

por grandes eixos de acessibilidade, através das estradas principais e, fundamental-

mente, pelas três linhas de caminho-de-ferro então existentes, como também das linhas 

aéreas que passariam a ser bastante utilizadas, quer por passageiros quer pelo exército, 

a partir de 61.

4.1PROCESSOS DE CRESCIMENTO URBANO
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Os planos, mesmo os mais tardios (até Maio de 1975 e claramente às portas da des-

colonização), foram sendo elaborados, enfatizando a tentativa política de alargar e in-

tensificar uma ocupação planificada do território mais desconhecido. O facto de em 

Angola o terreno ser todo do Estado, por princípio, surgindo a propriedade privada como 

resultado de concessões do Estado aos particulares (empresas ou indivíduos que de-

viam, previamente, dar provas da boa utilização dos mesmos), tornou este processo de 

planeamento e gestão mais imediato e, aparentemente, mais genuíno. 

A pesquisa efectuada incidiu num número significativo de casos (aproximadamente 50 

cidades e aglomerados). A interpretação de todos os dados disponíveis permitiu agru-

par os aglomerados em três categorias distintas, em função da sua localização, da sua 

génese e sedimentação e das suas características formais. Os aglomerados de raiz, e 

de que os colonatos são exemplo, são tratados separadamente, por entendermos que 

as suas características se afastam destas aqui abordadas.

Num primeiro grupo, que designamos como núcleos urbanos litorâneos de raiz espon-

tânea, integram-se as cidades de formação e localização no litoral, consequência do 

primeiro momento de fixação urbana em território angolano ligada aos impulsos que a 

própria colonização foi tendo ao longo dos séculos.

Num segundo grupo que designamos como núcleos urbanos sob influência da rede 

ferroviária, integram-se as cidades cujo crescimento urbano decorreu da implementação 

da estrutura ferroviária, suporte de desenvolvimento económico, e que se desenvolve-

ram ao longo do percurso das linhas de caminho de ferro.

Num terceiro grupo que designamos como núcleos urbanos sob influência da rede ro-

doviária integram-se pequenas cidades ou simples aglomerados no interior que surgem 

espontaneamente, seguindo a ordem da estrutura rodoviária e das actividades comer-

ciais dela resultantes.

A identificação destas três ordens de ocupação levou-nos à categorização de três gru-

pos de exemplos, de cidades e respectivos planos, que reúnem em si características de 

homogeneidade.

No processo de tipificação, em que se identificam as várias categorias de cidades/aglo-

merados, importa ainda referir a importância dos aglomerados de raiz, nomeadamente 

os colonatos (desenvolvidos no capítulo 4.3), dos quais atribuímos especial destaque 

ao Colonato da Cela.
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Abordam-se também os bairros indígenas, no decorrer da leitura das cidades em que 

estão integrados, que em muito se assemelhariam aos colonatos, não fosse o facto 

destes últimos serem aglomerados autónomos (com um sistema económico assente 

na actividade agrícola), enquanto os bairros indígenas, assentes na separação racial, e 

“amarrados” às cidades, delas dependendo económica e socialmente.

4.1PROCESSOS DE CRESCIMENTO URBANO

1.   Mapa de Angola com a localização dos núcleos urbanos 
analisados nos vários momentos de sedimentação urbana - no 
litoral, ao longo do caminho-de-ferro e ao longo de rede rodoviária.
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NÚCLEOS URBANOS LITORÂNEOS DE RAIZ ESPONTÂNEA

4.1.1

A análise que se segue, integra um breve enquadramento histórico de cada cidade ou 

aglomerado, a localização geográfica e relação com o território, bem como a análise 

morfológica dos planos elaborados para cada local.

Referem-se, como exemplo, os casos de Lândana, Cabinda, Luanda, Porto Amboim, 

Novo Redondo, Lobito, Benguela, Baía Farta, Lucira, Moçâmedes, Porto Alexandre, Baía 

dos Tigres, localizadas no litoral, de Norte a Sul de Angola. Estes aglomerados têm em 

comum o facto de terem um núcleo urbano espontâneo de origem, aquando da sua 

formação, ao qual foram adicionados planos de expansão. 

A génese destes aglomerados caracteriza-se pela natureza da sua formação - são nú-

cleos de formação europeia cuja espontaneidade originou traçados fundamentalmente 

não geométricos, consequência dos sucessivos momentos de sedimentação no territó-

rio, que respondem às necessidades de colonização de cada etapa. 

Devido à sua localização, há cidades que fazem simultaneamente parte do grupo de 

cidades litorais e do grupo das que se desenvolveram sob a influência do caminho-de-

ferro, nomeadamente Luanda, Lobito/Benguela e Moçâmedes, sendo cada uma delas o 

início de uma das três linhas em referência (Linha do Norte, de Benguela e do Sul). No 

entanto, estas cidades são integradas no grupo núcleos urbanos litorâneos de raiz 

espontânea por terem a sua origem nos primórdios da colonização e, nas característi-

cas que adquiriram, mais influência o mar e a costa, do que a presença do caminho de 

ferro, apesar da relevância deste último no seu desenvolvimento económico.

No processo de colonização as cidades costeiras foram as primeiras a serem fundadas 

e, portanto, povoadas. Foram as portas de entrada para o interior do território, tendo sido, 

cumulativamente, a representação da imagem do Império para o exterior.  

Devido à sua posição estratégica, a sua importância tornou-as o primeiro objecto de plane-

amento, nos anos 30 do  século XX, em oposição às povoações do interior, que tiveram de 

esperar pelos finais das décadas de 60 e 70, para serem repensadas e redesenhadas.

Os planos apresentados, a partir de 1942, são de várias naturezas e conteúdos, em 

função das necessidades e legislação de cada época, assumindo denominações várias, 

nomeadamente: Planos Gerais de Urbanização, Planos Parciais, Esbocetos, Estudos 

Preliminares, Planos Directores e Planos para Zonas de Ocupação Imediata. 

Vários foram os autores que intervieram nos planos para estas cidades e aglomerados, 

referindo-se, a título de exemplo, o Arq. João António Aguiar, com planos para Lânda-

na, Cabinda, Porto Amboim, Novo Redondo, Lobito (no caso, juntamente com Castro 
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Rodrigues) e Moçâmedes, elaborados entre 1948 e 1953, no Gabinete de Urbanização 

Colonial; Etienne De Gröer e David Moreira da Silva com o Plano de Urbanização de Lu-

anda, em 1942; Fernando Batalha com o plano de Novo Redondo (juntamente com João 

António Aguiar), e o plano para a Baía Farta, entre 1951 e 1955; Antonieta Jacinto que, em 

1958, elabora os planos para S. Martinho dos Tigres e Porto Alexandre; Castro Rodrigues, 

com o plano de Urbanização para o Lobito (juntamente com João António Aguiar), em 

1953, o Plano de Urbanização de Novo Redondo em 1956 e o Plano Director em 1960, o 

Plano Director do Lobito em 1972, entre outros; Simões de Carvalho, que elaborou (com 

António Campino, Domingos Silva, Luís Taquelim da Cruz, Fernando Alfredo Pereira, Ro-

sas da Silva e Vasco Morais Soares), o Plano Director de Luanda em 1964 e os Planos 

Parcelares da Unidade de Vizinhança 1 e 3 (juntamente com Pinto da Cunha)  no Prenda 

em 1965, o Plano Director de Urbanização para o Futungo de Belas em 1964, Esquemas 

Directores de Planificação em 1962 e o Plano da Ilha de Luanda em 1964; José Frederico 

Ludovice, que fez o plano para Porto Alexandre em 1962; e ainda Vasco Morais Soares, 

que elaborou o plano para as Zonas de Ocupação Imediata de Lucira, em 1970. 
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261 Uma curiosidade: relativa ao nome da cidade, Lândana, derivará do nome lântana, uma espécie de capim 
abundante na zona, e que se terá transformando por simplificação fonética, ao longo do tempo, em Landâna. In 
Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 1955, 
pp. 253

LÂNDANA 

Lândana 261 é uma cidade costeira com porto de mar, próximo de Cabinda, que vive fun-

damentalmente da actividade portuária, do comércio urbano e ainda da actividade das 

fazendas agrícolas. Passaria a chamar-se Vila Guilherme Capelo, no final dos anos 50. 

Em 1951 foi elaborado um Plano Geral de Urbanização, iniciado com um Estudo Pre-

liminar do Arq. João António Aguiar que, apesar de parecer ainda um documento de 

trabalho (atendendo ao facto de estar desenvolvido apenas ao nível do esquisso, com 

um grafismo que em nada se assemelha ao que era habitual no Gabinete de Urbaniza-

ção Colonial), apontava soluções muito concretas para o desenvolvimento da cidade, 

nomeadamente nas suas zonas de expansão de foro habitacional e industrial, dotando-a 

de edifícios relevantes.

Previa uma forte relação com o mar e o Porto (embora as peças desenhadas não reflic-

tam tal relação), onde se indiciava o seu futuro desenvolvimento, a fixação de uma zona 

industrial em contacto com o recinto portuário, uma zona comercial já existente com pro-

posta de expansão para norte, contando ainda com a habitação dos comerciantes no 

primeiro piso dos edifícios, cujo piso térreo estava reservado às lojas. Definia-se ainda 

uma zona oficial e de interesse público, onde se concentraria a maioria dos edifícios de 

equipamento, quer fossem novos, quer recuperados. Com localização proposta a sul do 

2.   Rua Guilherme Capelo - Lândana.
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3-4.   Plano Geral de Urbanização parcial de Lândana 
(Esboceto) - Gabinete de Urbanização Colonial, 1951, 
Arq. João António Aguiar (Esquissos à mão levantada).
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núcleo urbano, ocupando a encosta e tirando partido das vistas e dos ventos dominan-

tes, a zona residencial era constituída fundamentalmente por habitações unifamiliares 

isoladas, rodeadas de grandes jardins. As zonas verdes constituíam um tampão entre 

as zonas comercial, habitacional, e administrativa com a localização do hotel. O modelo 

subjacente de ordenamento da cidade aponta para uma lógica compositiva de claro 

compromisso com a cidade-jardim.

Verifica-se a proposta de manutenção e alargamento de uma zona residencial indíge-

na, através da expansão das construções preexistentes. Esta unidade previa um centro 

comercial e administrativo e uma escola, que se esperava vir a ser construída por par-

ticulares. No entanto, a educação das crianças deste bairro estava assegurada pelas 

duas missões que lhe estavam próximas: a de S. José de Cluny, para raparigas, e a de 

Lândana, para rapazes. Devido à segregação racial, a educação básica para os indíge-

nas era feita pelas missões, especialmente as católicas. Este tipo de ensino começou a 

vulgarizar-se, garantindo também a educação de europeus, já em meados dos anos 60, 

com a abertura do Estado no que diz respeito à integração racial. 
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CABINDA

Cabinda 262 é capital de distrito. Cidade costeira com porto de mar e ancoradouro, vive 

fundamentalmente do comércio local, resultante da exploração das propriedades agrí-

colas e das exportações de café, coconote e madeiras. 

Desta cidade temos apenas o registo do Plano de Urbanização elaborado no Gabinete 

de Urbanização Colonial, da autoria de João António Aguiar, do início dos anos 50. 

A relação com o mar é feita subtilmente, através de uma via paralela à costa, ao longo da 

qual se encontram quarteirões irregulares, fruto da adaptação entre a situação existente 

e a nova solução preconizada. A expansão faz-se para Sul, contrária ao mar, por entre 

duas elevações do terreno, de que resultam dois parques com equipamento desportivo. 

Surge, depois, a zona residencial, que se desenvolve por entre o serpentear das ruas 

mais ou menos regulares, em cujo centro surge uma alameda que enfatiza, nos seus to-

pos, dois edifícios de interesse público: a igreja e o tribunal, símbolo do poder de Deus e 

dos Homens. No limite desta alameda encontra-se, por entre o casario, uma outra zona 

verde. Repare-se que os edifícios públicos são sempre de tipologia isolada, constituindo 

conjuntos, a par de outro tipo de edificações. Com este plano estamos perante uma 

solução de compromisso entre a cidade-jardim, e uma proposta mais formal assente na 

cidade tradicional.

262 Passou a ter o protectorado português a partir de 1885, depois de este ter sido pedido pelas autoridades au-
tóctones, tendo ficado conhecido pelo “Tratado de Simulambuco”, entre o Comandante Brito Capelo e as autoridades 
indígenas. Ainda nesse ano, na Conferência de Berlim, seria feito o reconhecimento do direito dos portugueses ao 
enclave de Cabinda. In Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª 
Edição, Luanda, 1955, pp. 49-51

5.   Câmara Municipal de Cabinda 6.   Cabinda.
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7.   Plano Geral de Urbanização de Cabinda - Gabinete de 
Urbanização Colonial, do Arq. João António Aguiar, 1951.

8.   Vista parcial da cidade de Cabinda - o centro 
administrativo e a igreja.

9.   Administração do Concelho de Cabinda.
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263 Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 1950, pp.7

264 Martins, Isabel, Luanda, a cidade e a arquitectura. Tese de Doutoramento pela FAUP-Porto/Luanda, 2001 (po-
licopiada), pp. 232-233

265 Idem, pp. 233, cf. O século. Número comemorativo dos centenários 1140, 1640, 1940. Suplemento dedicado 
ao Império Colonial Português e às comemorações, nas províncias ultramarinas dos Centenários da Fundação e da 
Restauração de Portugal, Lisboa, 1940

S. PAULO DE LUANDA

S. Paulo de Luanda, fundada em 1575/76, destinada a ser a capital do reino, para além 

do seu papel elo de ligação com o interior de Angola. Paulo Dias de Novais, seu fun-

dador, já conhecia bem a geografia da região, pelo que não terá sido difícil escolher a 

sua localização entre os rios Bengo e Cuanza, caminhos naturais para a exploração do 

sertão, para a qual foram sendo estrategicamente implantadas, ao longo do curso do rio 

Cuanza, as vilas de Massangano em 1583, de Muxima em 1599/1606 e de Cambambe 

em 1604, no limite da parte navegável do rio.263

Luanda é a capital e, por isso mesmo, as suas características são transversais a todas 

as formas de origem e crescimento. É uma cidade costeira, com uma franca e natural 

relação com o mar, facto a que está associado o seu crescimento espontâneo e simul-

taneamente planificado, fruto do seu desenvolvimento económico e objecto de atenção 

nos vários planos de urbanização a que foi sendo submetida.

Os anos 20 foram decisivos para o incremento do desenvolvimento de Angola em geral 

e de Luanda em particular. Os velhos sobrados que albergavam as várias funções ad-

ministrativas da capital, deram lugar a novos edifícios, bem como a grandes obras de 

referência na estrutura da cidade. Refira-se, a título de exemplo, a abertura de novos 

eixos estruturantes, como a passagem entre a cidade alta e a fortaleza de S. Miguel, 

favorecendo a ventilação e arejamento da baixa. De salientar, também, a obra do aterro 

da baía, que alterou e adaptou o seu recorte através da eliminação de duas enseadas, li-

gando as Portas do Mar à Ponta da Mãe Isabel, através de um paredão. Posteriormente, 

e já nos anos 50, foi concluída a construção da Avenida Marginal que, de alguma forma, 

veio dar corpo às obras anteriores. 

Ao longo do tempo, a cidade foi-se expandindo, criando ligações sucessivas aos mus-

seques, levando-os cada vez mais para fora. Exemplo disto são: a expansão da ur-

banização da Maianga, a abertura do largo Kinaxixe, o novo bairro indígena, o bairro 

Operário e ainda a criação do porto de Luanda.264  Todas estas obras municipais estão 

claramente identificadas na carta da cidade, publicada em 1940, denominada Planta do 

Porto e da Cidade de Luanda.265
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10.   Planta da cidade de S. Paulo de Luanda (1861). 11.   Vista da Baixa - desenho d 1890. A Ermida 
da Nazaré e a presença da cidade nativa - os 
princípios da miscegenação urbana.

12.   Planta da cidade de S. Paulo de Luanda (1900).
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Mas, embora esta planta nos dê uma perspectiva de globalidade sobre a cidade, a 

verdade é que todas estas intervenções não passavam de expansões pontuais, insufi-

cientes para a resolução do problema do seu crescimento desordenado. Em 1942, De 

Gröer e David Moreira da Silva são convidados pela Câmara Municipal de Luanda para 

a elaboração do primeiro Plano de Urbanização da cidade, com uma solução muito 

concreta, idêntica ao plano de Lisboa.

Discípulo de Hebenezer Howard, pai da cidade-jardim, De Gröer introduz a ideia de que 

este modelo constituía uma proposta diferente para a organização social, económica e 

territorial.266 E o novo plano de Luanda não poderia deixar de ser uma nova aposta para 

o seu crescimento, indiciando uma solução que passava pela criação de cinco cidades 

satélites. Este modelo apelaria ao descongestionamento e racionalização, afastando-se 

da cidade tradicional através da criação de uma faixa de características rurais, de dois 

quilómetros de largura, que deveria funcionar como uma zona de protecção.267 No seu 

recorte costeiro, a morfologia da cidade de Luanda induzia a um desenho radial e à pro-

posta de uma rede viária que ligasse as cinco cidades satélite entre si, através de uma 

estrada de circunvalação, em cujos extremos se encontrariam as duas principais saídas 

de Luanda. Esta nova forma de estruturar a cidade pretendia levar a população para as 

novas cidades satélite, transformando-as em dormitório, e criando assim um fluxo viário 

constante de saídas e entradas na cidade.

266 Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, FAUP, Porto, 1995, pp. 75

267 Idem, pp. 79

13.   Loanda, Cidade Baixa - Bairro Commercial. 14.   Vista da Baixa.
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15.   Planta da cidade de Luanda (1920).

16.    Planta da cidade de Luanda (1940) 17.    Planta da urbanização de Luanda e os seus 
Satélites, Câmara Municipal de Luanda, Arq. Etienne 
de Gröer e Arq. David Moreira da Silva, (1942) 
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O plano não chegou a ser implementado, não só porque a Câmara não tinha os quadros 

técnicos necessários para a sua execução, mas também por falta de aval jurídico. 

Ainda no início de 50, um novo Plano para a cidade seria feito pelo Gabinete de Urbani-

zação Colonial, pelo Arq. João António Aguiar, estabelecendo de forma clara as zonas 

consolidadas e as novas zonas de expansão urbana, definindo também o que seriam as 

zonas industriais e rurais, como forma de estabelecer um limite para a cidade, e ainda os 

vários eixos estruturantes, criando radiais e vias de acesso a Sul, na sequência do que 

havia sido feito no Plano de De Gröer.

Em 1957, a Câmara Municipal de Luanda mandou elaborar um novo Plano de Urbaniza-

ção da Cidade de Luanda - Plano Regulador, com o objectivo de controlar o seu cresci-

mento e, acima de tudo, estabelecer uma clara distinção entre as várias zonas da cidade, 

tendo em conta as funções fundamentais existentes e diversificadas: a zona do Porto e do 

Caminho de Ferro às quais se adicionavam os respectivos cais e armazéns; a baixa com 

aptidões para zona administrativa e de negócios; a cidade alta como zona governativa e 

residencial, incluindo os novos bairros. Propunha-se o estabelecimento de uma zona in-

dustrial, com a criação de um parque, uma medida que se ajustava perfeitamente ao cres-

cente desenvolvimento das actividades industriais. Estabelecia-se, também, uma outra 

ordem na circulação urbana, com uma estrutura de novos eixos que se desenvolviam for-

18.   Plano de Urbanização de Luanda, Gabinete 
de Urbanização Colonial, Arq. João Aguiar, 1949.
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268 Amaral, Ilídio, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, Junta de Investigação do Ultramar, 
Lisboa, 1962, pp. 80

20.   A expansão da cidade (cerca de 1962).

19.   Planta de Urbanização da Cidade de Luanda - Plano 
Regulador, Câmara Municipal de Luanda, 1957.

21.   Uma tarde no parque - 
retrato de uma cidade feliz

mando circulares radiais e vias penetrantes para, como remate, ser criada uma zona verde 

rural de protecção e limite de expansão, um pouco à imagem do que era normalmente 

proposto para as pequenas povoações – a necessidade de estabelecer limites.268
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No entanto, esta zona rural (já prevista no plano de De Gröer), seria agora considerada uma área 

de futura expansão. Tal como o anterior, este plano também não seria aprovado e, mais uma vez, 

a cidade foi continuando a crescer um pouco ao acaso. 

Paralelamente, ocorriam algumas obras de vulto e de melhoria na capital, executadas durante os 

anos 50, como o Plano para a Baía de Luanda, do Arq. Vasco Viera da Costa enquanto funcio-

nário da autarquia. É aqui proposta uma frente contínua de edifícios que, por um lado rematam 

a cidade e, por outro, a abrem, formando um sky line ondulante, na promessa de um novo ritmo 

para o conjunto edificado, com a particularidade de criar, ao nível dos pisos térreos, uma galeria 

contínua, que marca não só o grande embasamento da marginal como, e acima de tudo, a criação 

de espaços e percursos protegidos da insolação. A construção de edifícios de carácter oficial con-

tribuiu para a transformação do perfil da cidade, sendo disso exemplo os da Fazenda, e das Obras 

Públicas na Mutamba, o Mercado Quinaxixi no então Largo dos Lusíadas, o do Banco de Angola 

na Marginal, e o do Porto de Luanda no remate da mesma Avenida, no Largo Diogo Cão.

Nova etapa no desenvolvimento e expansão da cidade dar-se-ia com o Plano Director, chefiado 

por Simões de Carvalho, que regressara a Luanda em 1959, após vários anos de experiência e 

22.   A Avenida Marginal - a frente da Baía 
de Luanda e as suas várias expressões 
arquitectónicas.

24.   A Praça Diogo Cão e o Edifício do Porto de Luanda, 
no fim da Marginal.

23.   A Avenida Marginal - o novo rosto da cidade.
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aprendizagem em Lisboa e na Sorbonne, que ingressou, em Abril de 1961, na Câmara 

Municipal de Luanda como arquitecto-urbanista. Chefiava o Gabinete de Urbanização 

responsável pela elaboração do Plano Director de Luanda, propondo uma nova forma 

de ver o urbanismo, que define, desde então, como “uma ciência política, económica e 

social com uma feição de arte na elaboração dos planos, porque o belo é uma compo-

nente na vida das pessoas”.269

Neste Gabinete, onde contava com uma equipa composta por mais de seis arquitectos, 

três engenheiros, dez desenhadores, um topógrafo, um maquetista e um pintor, terá 

conseguido construir uma verdadeira “escola” de urbanismo.270 Os arquitectos eram An-

tónio Campino, Domingos Silva, Luís Taquelim da Cruz, Fernando Alfredo Pereira, Rosas 

da Silva e Vasco Morais Soares. Foi esta a equipa que, entre 1961 e 1964, elaborou o Pla-

no Director de Luanda. O gabinete extinguiu-se no final de 1966,271 para dar lugar, mas 

apenas em 1969 ao Departamento de Planeamento Urbanístico da Câmara de Luanda.

269 Simões de Carvalho em conferência na FA/UTL em Maio de 2004.

270 Segundo o autor - idem

271 Idem

25.  Plano Directos de Luanda, Câmara Municipal de Luanda, 
Coordenação do Arq. Simões de Carvalho, 1962.

26.  O novo Sky Line 
da Marginal.

27.  Uma das grandes 
avenidas da cidade - Av. 
dos Combatentes.
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A elaboração de planos, independentemente da sua escala de intervenção, implica sem-

pre, pela sua própria natureza, uma visão prospectiva das questões de análise da cida-

de. A abordagem do Arq. Fernão Simões de Carvalho reflecte este ponto de vista sobre 

o crescimento da cidade e das suas mais variadas inter-relações. Em 1963, publica 

um texto com o título “Luanda do futuro” onde, de forma muito clara, se percebem as 

preocupações de quem estuda as matérias da cidade e, acima de tudo, de quem vê a 

cidade à luz da Carta de Atenas. Fala-nos da Penúria e do Supérfluo com citações de Le 

Corbusier. Acima de tudo fala-nos, com grande sentido crítico, da falta de qualidade das 

habitações, tanto no centro como nas periferias, sublinhando a penúria e o descontrole 

do crescimento da cidade, que provocava condições precárias na vida das pessoas, 

devido às distâncias entre os vários elementos urbanos. Assim, dizia que “para remediar 

estes males, para evitar todas estas perdas, sugere uma solução:

“A organização da vida económica e social dos territórios por meio da aplica-

ção de planos Regionais, Nacionais, ou mesmo Mundiais. Observando a nossa 

capital Provincial – Luanda – a sua zona de influência, a sua região - sentimos 

que ela tem de ser estudada como parte de um todo, como influenciadora e 

influenciada.

Luanda, actualmente com cerca de 300 mil habitantes e que dentro de vinte 

anos deverá possuir mais de 500 mil, e apenas dez anos depois, talvez mais de 

um milhão, tem sofrido de muitos males apontados. Com os seus tentáculos, a 

cidade tem vindo anexando criminosamente mais e mais terrenos, provocando, 

como diria Le Corbusier, «a apoplexia do centro e a paralisia nas extremida-

des». Chegou o momento de se definir a ocupação do solo, de se fixarem as 

densidades populacionais, de estabelecer o plano do seu equipamento à «es-

cala humana», em suma de se elaborar o Plano Director da Cidade que definirá 

os princípios que devem guiar a utilização dos terrenos não só da cidade como 

da Região em que se apoia”.272

Defendia claramente o que viria a ser Luanda depois da implementação do Plano Direc-

tor de Luanda. Previa cada unidade ou bairro como um lugar aprazível “provocando a 

calma, e ajudando ao equilíbrio psíquico do indivíduo”.273

Dentro desta lógica de fazer a cidade, defendia que a estrutura viária rápida não a deve-

ria atravessar, devendo os percursos ser realizados por vias periféricas, criando assim 

272 Carvalho, Fernando Simões, Luanda e o Futuro, in Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições 
Tapete Mágico, Lisboa, Dez. de 1963, pp. 27-29

273 Idem, pp. 29 
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28 - 30.   Planos Parciais de zonas centrais da cidade - Gabinete 
de Urbanização da Câmara Municipal de Luanda

duas lógicas distintas, a dos grandes eixos viários e a dos pequenos percursos. As zo-

nas habitacionais deveriam incluir também zonas de trabalho e zonas industriais condi-

cionadas, bem como estabelecimentos de ensino secundário, que se dispersariam pela 

cidade. Este sentido de refazer a cidade contempla, também, a cidade consolidada, 

como na zona da Baixa, entre outras e a resolução do problema da circulação rodovi-

ária e do estacionamento.274 Considerava-se prioritária a execução de um plano viário 

constituído por dois grandes eixos de penetração, tratados como auto-estradas – um 

Norte-Sul e outro Este-Oeste, ligando o centro da cidade ao interior de Angola, cruzando 

quatro vias também rápidas (as vias de cintura), completadas pelas vias envolventes das 

unidades de vizinhança, a rede viária principal. Esta estrutura viária seria completada 

pela construção de, pelo menos, três grandes parques de estacionamento em altura. 

Estas previsões faziam parte das propostas do referido plano, que acabou por não ser 

aprovado mas que, apesar disso, implementou as directrizes principais respeitantes aos 

grandes eixos estruturantes da cidade, valorizando a expansão e a criação de novos 

bairros, sempre auto-suficientes em equipamentos. O Plano abriu caminho à realização 

de Planos Parcelares de Unidades de Vizinhança, para tornar o tecido da cidade mais 

274 O problema já existia na época, devido ao grande número de automóveis ligeiros (20.000), camiões (18.000) 
e bicicletas e scooters (14.000) que, segundo previam, num prazo de vinte anos deveriam atingir respectivamente os 
números aproximados de 84.000, 129.000 e 62.000. Idem, pp. 29
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coeso. Esta lógica de divisão estendia-se por todo o tecido urbano, incluindo a Baixa, que 

embora fosse uma zona já consolidada, não deixava de ser (re)entendida à luz da Carta 

de Atenas, o texto de referência para elaboração de Planos e Estudos Urbanísticos.

Tratava-se de uma visão entusiástica e optimista do que, no futuro, viria a ser Luanda, 

se o Plano Director tivesse sido implementado com todas as directrizes nele previstas. 

Permite vislumbrar, acima de tudo, o espírito, a dimensão das propostas, a grandiosida-

de do pensamento e, mais do que tudo, uma grande paixão pela terra e pelo espaço da 

cidade, que é Luanda.

O musseque Prenda deu lugar a um novo bairro organizado segundo os princípios mo-

dernos, valorizando a integração racial, tema na ordem do dia no início dos anos 60. No 

que concerne à habitação, as suas tipologias, unifamiliares e colectivas, eram distribuí-

das em blocos duplex e simplex, sendo notável a preocupação (segundo o autor) em tra-

zer para o domínio do urbanismo os modelos de organização da arquitectura indígena, 

onde as habitações unifamiliares eram agrupadas, segundo as suas características.

Ainda nos anos 60, é de referir outro tipo de realizações do mesmo autor, nomeada-

mente o Plano da Ilha de Luanda. Reorganiza as construções existentes e as expansões 

para pescadores, através de aldeamentos autónomos nas suas funções, com propostas 

habitacionais muito concretas. Cada aldeamento era organizado por uma estrutura viária 

principal e caminhos pedonais de acesso aos núcleos habitacionais, compostos por 

conjuntos de habitações unifamiliares com pátio a tardoz, separando funções urbanas, 

que eram distribuídas e organizadas segundo uma lógica compositiva e organizacional 

moderna, onde os espaços e funções de sociabilização tinham lugar de destaque.

Também para o Futungo de Belas, na Barra da Corimba, foi elaborado um Plano Direc-

tor, pelo gabinete da Câmara Municipal de Luanda, com coordenação do Arq. Simões 

31 - 32.   O Bairro Prenda, Unidades 
de Vizinhaça 1 e 3, Luanda
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34.   Plano Director de Urbanização da Ilha de Luanda, 
Bairro de Pescadores, Aldeamento 2, 1963.

33.   Plano Director de Urbanização da Ilha de Luanda - localização, 
arquitectos Simões de Carvalho e Pinto da Cunha, 1963.
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de Carvalho. Este plano tinha por objectivo dar à população de Luanda uma zona de 

recreio para fins-de-semana. Incluía clubes de desportos náuticos, parque florestal con-

templando uma série de actividades de grupo ao ar livre (campos de jogos, parque de 

campismo, parque infantil, zonas para piquenique), e era destinado a uma população 

de classe social média/alta, uma vez que a proposta para as habitações era de luxo e 

nível médio. Situado numa praça quadrada rodeada por serviços comerciais e adminis-

trativos, o Centro Cívico ganhou, dentro desta lógica organizacional, um papel relevante 

bem como funções de carácter lúdico, com restaurantes, dancing, cinema e, ainda a 

capela, formando um fórum de convívio para os utentes. Na cidade moderna, o centro 

cívico assume o papel reservado à Praça na cidade tradicional, sendo por isso um es-

paço de partilha por excelência.

35.   Plano de Urbanização do Futungo de Belas - Planta 
da Situação, Arq. Simões de Carvalho.
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37.   Plano Director de Urbanização do Futungo 
de Belas - Circulações, Arq. Simões de Carvalho.

36.   Plano Director de Urbanização do Futungo de 
Belas - Centro de Recreio, Arq. Simões de Carvalho.
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Para dar resposta às necessidades da cidade, foi adjudicado, em 1970, o Plano Urbanís-

tico Director de Luanda, à OTAM (equipa de técnicos franceses). A escolha desta equipa 

em concurso (com um júri presidido pelo presidente da Câmara), deveu-se ao facto de 

esta já ter dado provas da sua capacidade técnica, em trabalhos desenvolvidos para a 

Câmara Municipal de Lisboa. Previam-se três anos para a conclusão do Plano.275

Em 1971 seria elaborado novo Plano Director que, através da sua Planta de Zonagens 276 

indicia numa leitura de ordenamento e desenvolvimento da cidade. Esta proposta tenta 

mais consolidar o existente com novos usos e criação de novos espaços verdes dentro 

dos limites da cidade, do que propriamente introduzir grandes zonas de expansão. Os 

limites da cidade mantêm-se definidos, em continuidade com os planos anteriores. Tra-

duz a falência da visão da cidade como “unidade de vizinhança”.277 

38.    Plano Director de Urbanização do Futungo de Belas - 
Esquemas de Funções, Arq. Simões de Carvalho.

275 Boletim Cultural da Câmara Municipal de Luanda, Jan./Fev./Mar.1970, nº 26. O Arq. Vieira da Costa integrou 
a equipa de técnicos franceses que elaborou o Plano Director da cidade de Luanda, segundo testemunho do Arq. 
António M. Veloso - 21 .01.06

276 Não se conseguiu apurar se a Planta de Zonagens deste plano será o mesmo referido no anteriormente, enco-
mendado à OTAM no primeiro trimestre de 1970.

277 Martins, Isabel, Luanda, a cidade e a arquitectura. Tese de Doutoramento pela FAUP-Porto/Luanda, 2001 (po-
licopiada), pp. 265 refere que também em 1971, foi encomendado o Plano Regulador de Luanda – Cacuaco/ Viana, 
a uma empresa francesa O.T.H. (Omnium Téchnique). Este plano previa a limitação do desenvolvimento de Luanda 
através de uma política de pólos urbanos bem como a valorização rural da periferia, espaço intersticial entre Luanda, 
Viana e Cacuaco. Previa ainda o crescimento ao longo do litoral valorizando as pré existências. Diz ainda que, tal 
como os anteriores, também este não foi aprovado por questões jurídicas.
Pelas datas dos elementos encontrados, e pela particularidade das empresas envolvidas, parece-nos poder estar 
perante o mesmo plano, embora não seja possível afirmá-lo taxativamente.
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39.   Plano Director de Luanda, Câmara Municipal de 
Luanda - Direcção dos Serviços de Cadastro Arquitectura 
e Urbanismo, Planta de Zonagens, 1971

40.   Urbanização dos Terrenos do antigo Aeroporto Emílio 
de Carvalho, Luanda, Arq, Vasco Morais Soares, 1974.

Já em 1974, e dentro da Direcção Provincial dos Serviços de Obras Públicas e Trans-

portes – Serviço de Urbanismo (fora, portanto, do exercício da Câmara), foi elaborado o 

Plano de Urbanização dos Terrenos do antigo Aeroporto Emílio de Carvalho, à margem 

da estrada de Catete, pelo Arq. Vasco Morais Soares, urbanizando uma vasta área da 

cidade. Este plano dá origem a um conjunto de talhões destinados a equipamentos, 

especialmente de carácter educativo, criando uma espécie de campus, com liceus, es-

colas preparatórias, seminários, lares, pavilhões gimnodesportivos, etc.
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PORTO AMBOIM

Caracteriza-se, numa primeira análise, por ser o resultado de uma ocupação 
costeira e, por isso, pela forte relação com o mar e as actividades com ele 
relacionadas. Do Porto, a que está ligada, como do caminho-de-ferro,278 também 

ligado à exploração do porto, que chegou a ser o terceiro mais importante de Angola,279 

são escoados os produtos das regiões agrícolas da Gabela, Novo Redondo, Amboim, 

Seles, entre outros.

Da sua origem, apenas se conhece um presídio mandado erguer por Paulo Dias de No-

vais, em 1884, no sítio denominado então Benguela Velha, passando a chamar-se Porto 

Amboim apenas em 1923, quando ascendeu a vila.280

278 Cuja concessão foi atribuída à empresa Caminho do Amboim em 1924, in Granado, António Coxito, Dicionário 
Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 1959, pp. 637

279 In Memória Descritiva do Ante-Plano de Urbanização de Porto Amboim, do Arq. João António Aguiar, (AHU)

280 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico - Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 
1955, pp. 443

41.    Porto Amboim, Panorama tirado do morro 
do Cambiri (1925).

Porto Amboim é constituída por duas zonas: a parte alta, onde se encontram as instala-

ções do Caminho de Ferro e de particulares, e a parte baixa, onde se situam o comércio 

e os edifícios oficiais. No núcleo antigo da povoação, destacam-se a estrutura em qua-

drícula com quarteirões e ruas de grandes dimensões, (25m e 42m de perfil) e ainda, 

uma Alameda no enfiamento da estação de caminho-de-ferro. A juntar a esta ordem apa-

rente, é de notar a existência de vias de carácter precário, de acesso a habitações para 

funcionários dos serviços. A situação urbana advém de um Plano que terá sido imple-

mentado anteriormente a 1948, data em que é elaborado um Anteplano de Urbanização 

no Gabinete de Urbanização Colonial, da autoria do Arq. João António Aguiar. Esta nova 

42.    Porto Amboim (1925).
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281 In Memória Descritiva do Ante-Plano de Urbanização de Porto Amboim, do Arq. João António Aguiar, (AHU)

43.    Anteplano Geral de Urbanização de Porto Amboim, 
Gabinete de Urbanização Colonial, Arranjo da Zona 
Central, Arq. João António Aguiar, 1948.

proposta prevê apenas recuperar e integrar, no novo plano, a parte baixa da cidade, por 

entender ser esta a única onde se “vêem os melhores edifícios e arruamentos”.281

Para tudo era proposta uma redefinição, que passava por inverter a tendência para a 

grande dimensão dos perfis das ruas, reduzindo-as e aumentando a dimensão dos quar-

teirões. Impunha-se estabelecer zonas comerciais, industriais e oficiais bem como a re-

organização das zonas ferroviária e portuária. Na Memória Descritiva vem indicado o tipo 

de distribuição e ocupação a que se destinavam as áreas, devendo a zona comercial 

ocupar o espaço geográfico compreendido entre o Oceano e o morro e, neste último, 

serem localizadas as áreas residenciais, a zona “residencial principal com características 
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de bairro jardim”,282 devido às reconhecidas condições topográficas excelentes. É per-

ceptível o enquadramento no modelo da cidade-jardim. Temos assim duas estruturas 

distintas, uma que se organiza em quarteirão mais ou menos fechado consoante as 

construções sejam preexistentes ou não, muito associada ao modelo da cidade burgue-

sa do século XIX com a representatividade dos serviços oficiais e do comércio, e uma 

outra, claramente inspirada nos modelos da cidade-jardim, onde a habitação unifamiliar 

se vai sucedendo, em lotes para habitações isoladas ou geminadas, nunca em banda, 

com os equipamentos escolares a pontuar o casario.

Para além destas zonas, verificamos ainda a indicação da construção dos edifícios públi-

cos, como a Câmara Municipal, o Hospital, o Mercado, a Escola, e Repartições Públicas, 

Organismos de Coordenação Económica, Cinema e Hotel. Os espaços verdes constituem 

uma grande parte da proposta, em cujos parques se localizam os recintos desportivos e 

44.    Anteplano Geral de Urbanização de Porto Amboim, 
Gabinete de Urbanização Colonial, Planta de Urbanização, 
Arq. João António Aguiar, 1948..
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45.    Porto Amboim (1958). 46.    Porto Amboim (1960).

o Estádio Municipal. Note-se que, neste como noutros planos e salvaguardando a esca-

la do aglomerado, a cidade basta-se a si próprio, criando equipamentos colectivos que 

servem as populações, podendo não haver mais do que um de cada tipo.

Foi evidente o interesse no tratamento da zona da praia, com o objectivo de garantir 

condições de veraneio, quer à população da cidade, quer a outros que, porventura, ali 

se deslocassem nos períodos de férias ou de repouso.

É interessante ver a dimensão dos perfis das ruas propostas que, como já foi referido, 

se redesenham, tomando em consideração o traçado das preexistências, com propos-

tas de 15 m, com faixa de rodagem de 9 m e passeios de 3 m; e 25 m, com faixa de 

rodagem de 12 m e passeios de 6,50 m; e de 42 m, com faixa de rodagem de 15 m e 

47.    Anteplano Geral de Urbanização de Porto Amboim, 
Gabinete de Urbanização Colonial, Perfis, Arq. João 
António Aguiar, 1948.
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passeios de 13,50 m. É ainda de notar que as ruas de maior perfil têm, nos passeios, 

duas filas de árvores plantadas em faixas relvadas. 

Esta generosidade de dimensões previa claramente o futuro, pois, se se viesse a consta-

tar que as faixas eram reduzidas, haveria sempre a possibilidade de as alargar, contan-

do com a faixa de relvado. Este gesto, que podemos atribuir menos à existência de um 

acréscimo de dinheiro para a execução das obras, que ao facto de o terreno, o espaço 

e a quase inexistência de preexistências, levar os autores a seguirem a escala dos sítios, 

podendo traduzir nas suas propostas a liberdade inerente à propriedade desse espaço 

ser, por princípio, do Estado.
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NOVO REDONDO

Foi criada em 1769, depois de uma expedição de engenheiros ter sido mandada ao local 

por D. Inocêncio de Souza Coutinho.283 Como sede de distrito, Novo Redondo centra 

as suas actividades no comércio, resultante das explorações agrícolas das redondezas, 

especialmente o café, coconote, óleo de palma e algodão, entre outras.

A cidade ganhou maior expressão a partir dos anos 50, reforçada pela implementação 

do Plano Geral de Urbanização do Gabinete de Urbanização Colonial, da autoria dos 

arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha, datado de 1951. À imagem dos 

planos deste período e de outros deste Gabinete, também este se orienta por princípios 

claros: em primeiro lugar, assumindo as preexistências e atribuindo-lhes novo papel e, 

283 Sousa Coutinho foi “governador pombalino de Maio de 1764 a Novembro de 1772 (...) Hábil administrador e 
espírito progressivo e culto, não só levou a efeito as importantes reformas decididas pelo Marquês de Pombal ‘na 
demonstração da ruína em que se acha o Reino de Angola; e os outros da sua dependência; das Causas da mesma 
ruína; e dos remédios que a ella se devem aplicar’ como empreendeu o desenvolvimento económico e social daquela 
província ultramarina, que quis transformar em algo mais do que uma fonte de mão-de-obra escrava para o Brasil, de-
fendendo mesmo a primazia daquela sobre este no plano dos interesses nacionais“ in Serrão, Joel (coord.), Dicionário 
de História de Portugal, Livraria Figueirinhas, Porto, Vol II, pp. 223.

48 - 50.    Vários olhares sobre a cidade de Nova Redondo.
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51.    Vista aérea sobre a cidade de Novo Redondo.

em segundo lugar, estabelecendo a forma como a cidade se relaciona com o mar e o 

rio N’gunza, seus limites naturais, respectivamente a Poente, Norte e Nascente. Assim, a 

partir das preexistências estabelece-se um centro, para onde se direccionam as princi-

pais vias e onde se desenvolvem grandes quarteirões, suporte habitacional, comercial e 

administrativo. A nova expansão faz-se para Poente, na direcção do mar, mantendo uma 

longa faixa de extenso areal entre as edificações, limitadas por uma via que circunda a 

cidade; esta, desenvolve-se segundo um desenho de baixa densidade, especialmente 

com habitações unifamiliares, com o verde como tecido de agregação. Os equipamen-

tos ganham destaque por entre o verde, e os campos de desportos integram-se no 

parque da cidade, a Sul. Este plano revê-se no modelo da cidade-jardim.

Novo Redondo teve ainda um Plano de Urbanização (1960) e um Plano Director (1965/6), 

sob encomenda da Câmara Municipal ao Arq. Castro Rodrigues, enquanto consultor da 

referida Câmara. 

4.1.1NÚCLEOS URBANOS LITORÂNEOS DE RAIZ ESPONTÂNEA



201

53.    Plano de Urbanização de Novo Redondo Gabinete de 
Urbanização Colonial, Planta de Apresentação, arquitectos 
João António Aguiar e Fernando Batalha, 1950.

52.    Planta da cidade de Novo Redondo (anos 40).
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LOBITO

Lubito,284 é uma cidade onde se verificaram vários tipos de crescimento, na sua qualida-

de de cidade costeira e de relação com o Porto, e de cidade ligada ao caminho-de-ferro 

de Benguela, com reconhecido desenvolvimento económico, decorrente da situação 

geográfica. Acima de tudo, por ser uma cidade moderna, registando-se o seu maior 

desenvolvimento a partir dos anos 50, especialmente a partir da ida daquele que viria a 

ser o “arquitecto do Lobito”, Castro Rodrigues, que nela trabalhou até aos anos 80, já 

depois da independência.

28 de Março de 1843 é a data da portaria em que S. M. a Rainha D. Maria II aprova a 

mudança da povoação de Benguela para o lugar onde hoje se localiza o Lobito. A Câ-

mara Municipal do Lobito foi criada por portaria, em 1913, tendo ascendido à categoria 

de cidade ainda em 1921.Na sua origem, era pouco mais do que um modesto conjunto 

de pequenas edificações e um forte. Foi com a construção do caminho-de-ferro de 

284 Castro Rodrigues sempre defendeu a correcta utilização da palavra, não só pela veracidade linguística como 
especialmente pelo respeito pelo Umbundo. Segundo ele é uma derivação fonética do substantivo Olupito, designa-
ção que o povo Umbundo dava a esta localização, in Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elabo-
rado pelo autor a propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 104

54.    Ante Projecto do Porto Comercial e Cidade 
do Lobito 1914.
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Benguela, que teve no Lobito a sua terminação portuária a partir de 1929, (e que vai até 

à fronteira com o então Congo Belga) que esta se transformou e desenvolveu, revestin-

do-se de importância a nível mundial.285 Esta situação acabou por vir a beneficiar com o 

facto de o caminho-de-ferro não ter ido para Benguela (para a cidade não ficar dividida 

ao meio) acabando assim por ir para o Lobito. A partir dos anos 50, o Lobito ganha um 

grande destaque, chegando mesmo a ultrapassar, a velha Benguela. 

Assume também relevância a partir da elaboração do Plano Geral de Urbanização em 

1949, pelos Arq. João Aguiar e Arq. Castro Rodrigues, funcionários do Gabinete de Ur-

banização Colonial. 

Lobito é, especialmente no século XX, um caso paradigmático do urbanismo em Angola, 

e do entendimento que dele fazia o Estado, sobretudo até meados de 50, sob a acção 

centralizadora do Gabinete de Urbanização Colonial. No entanto, a partir dessa data, o 

papel do município ganhou preponderância, chamando a si o direito e o dever de definir 

o desenvolvimento da cidade com maior determinação. 

O nome do Arq. Castro Rodrigues estará para sempre ligado ao Lobito, uma vez que 

para lá partiu em 1953, para integrar a equipa de urbanismo da Câmara Municipal, e criar 

o Gabinete do Plano. Foi contratado pelo presidente da Câmara, Comandante Pinna 

Cabral, que o esperava “para transformar o Lobito em uma nova Casablanca”.286 Ao 

contrário do que poderíamos pensar, uma vez que lá trabalhou e viveu 25 anos da sua 

vida, Castro Rodrigues diz: “não fui para Angola por vocação.” 287

Antes de partir, esteve onze meses a trabalhar para o Lobito mas integrado no GUC, por 

estar a ser investigado pela PIDE. Foi o Governador-geral de Angola, Agapito Silva Car-

valho, amigo do Arq. João Aguiar, que fez com que o embarque de Castro Rodrigues não 

demorasse mais. O Plano de Urbanização, em que participara, havia de ser levado para 

o Lobito em mãos, do presidente Craveiro Lopes, o que era absolutamente invulgar. 

À sua chegada, confrontado com o sítio (uma cidade formada por um conjunto de bair-

ros afastados e não interligados, criando um “arquipélago”) e, acima de tudo, com o 

desajuste do plano ao sítio (considerando os aspectos geográficos do local – em que a 

cidade se organiza entre a restinga, a baía e o morro, o que a torna particular), Castro 

Rodrigues percebeu que a nova realidade com que se deparava exigia novas reflexões.

285 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 
1959, pp. 329

286 Comandante Pinna Cabral, in Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a 
propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 43

287 Entrevista com Castro Rodrigues na FAUTL-30. Setembro.04. Esta expressão explica que, ao contrário de ou-
tras pessoas que escolheram Angola, ou outro destino africano por vocação e por paixão, ele escolhera-o como 
alternativa ao Portugal continental e, talvez, concluímos nós, como forma de se evadir da vida da metrópole. 
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55.    “Planta da Cidade do Lobito e Arredores” (1925), 
(desenho que serviu de base para a elaboração do Plano 
Director da Cidade do Lobito, fazendo parte integrante deste).

56.    Planta do Porto do Lobito (1950).
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288 Segundo testemunhos dados pelo autor em entrevista, no dia 11 de Abril de 2005 - Azenhas do Mar.

57 - 59.    Vistas aéreas do Porto e da restinga do Lobito.

Assim, recebeu o aval do Gabinete de Urbanização Colonial para alterar e ajustar o 

plano, na medida do possível. As adaptações e ajustamentos foram muitos culminando 

com a introdução na ideia base de trazer a cidade para Norte, para lá da barreira to-

pográfica, o que constituiu, só por si, um desafio ao entendimento sobre os limites da 

cidade e a sua divisão social.

O tempo decorrido e o crescimento populacional do Lobito, levariam à necessidade de 

elaboração de um Plano Director, já do final dos anos 60 (69/72), que reflectisse as 

verdadeiras necessidades da cidade. Através do gabinete de urbanização da Câmara 

Municipal e da autoria do Arq. Castro Rodrigues, seria elaborado, apresentado, discutido 

e negociado o plano e as suas principais opções, com os mais directos intervenientes, 

a população em geral e o CFB (Caminho de Ferro de Benguela) em particular com o 

qual, devido ao longo e estático contrato com o Estado, era difícil o diálogo. O problema 

residia no facto de o CFB deter direitos sobre as reservas do Estado sem delas retirar 

benefícios; bem como na obstrução à expansão da cidade devida à ocupação, pela 

Cassequel, de terrenos com ela confinantes.288 Castro Rodrigues não pretendia afastar 
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o CFB nem a Cassequel, nem se opunha ao seu desenvolvimento, desde que não pre-

judicassem a vida da cidade. Preocupava-se sobretudo com o bem estar da população 

e com a capacidade da cidade construída responder a esse objectivo. 

“Hoje é inconcebível fazer passar um comboio por um bairro residencial: mes-

mo sem a questão da poluição, bastavam-nos razões de lógica urbana já acei-

tes há muito.” 289

Tentou ainda criar uma base para a formação da cidade linear: Lobito - Catumbela – 

Benguela, por considerar que a proximidade entre as três o exigia. Assim, no Plano 

Director propunha-se que os terrenos da Cassequel, na Catumbela, acolhessem o novo 

aeroporto Internacional do Lobito, sendo o antigo adaptado a militar.

“Chegara a hora de por em prática os ideais profissionais e políticos: retirar o 

caminho de ferro do meio da cidade (suprimindo treze passagens de nível!), 

diversificar e individualizar circulações e acessos, evitar o endémico e mortal 

paludismo afastando para longe a insalubre monocultura da cana sacarina e 

levar a urbanização aos Morros, com melhor clima e menor grau de humidade 

relativa que a cidade baixa; criar unidade entre a população sem as velhas 

“barreiras” do asfalto, acabar com a noção de “suburbano” e o que isso impli-

cava. E outras mais ideias.

Afrontar, pois, interesses instituídos, grupos de pressão poderosos, aliciamentos 

e ameaças...seria coisa pelo menos de “poeta” ou maluco: meter um aeroporto 

60.    Praça Salazar e o edifício dos Paços do Concelho 
(ampliação de 2 pisos), Arq. Castro Rodrigues.

289 Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras 
e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 104
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290 Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras 
e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 104

61.    Plano Director do Lobito - Integração na Região, Câmara 
Municipal do Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1969-72.

nos terrenos da Cassequel? Mexer nos depósitos das grandes gasolineiras? 

Tirar os armazéns do CFB da avenida principal?

“-É doido!”  Bem, fiz tudo isso... e com algum êxito, então.

O aeroporto lá está e internacional; os terrenos da cana foram substituídos por 

quintinhas e pequenas hortas familiares...etc.” 290

Efectivamente, algumas partes deste plano foram sendo executados, acabando por ser 

criada uma (e apenas uma) passagem de nível superior, motivando várias outras acções, 

nomeadamente a de levar a urbanização aos morros com a experiência que viria a ser 

apelidada pela imprensa como “o milagre do Alto Liro”. Este caso surpreende pela eficá-

cia e pelo arrojo de que, mais uma vez, Castro Rodrigues foi autor e protagonista, criando 

“milhares de talhões com milhares de facilidades (...) à disposição da gente humilde, e 
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62.    Plano Director do Lobito - Vocação Habitacional 
dos Terrenos, Câmara Municipal do Lobito, Arq. Castro 
Rodrigues, 1969-72.

63.    Plano Director do Lobito - Zonas verdes existentes 
e projectadas, Câmara Municipal do Lobito, Arq. Castro 
Rodrigues, 1969-72.
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291 Jornal O LOBITO, Junho de 1972, ob. cit. Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado 
pelo autor a propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 125

292 Idem, pp. 126

64.    Plano Director do Lobito - Reservas, Câmara Municipal 
do Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1969-72.

também não foram esquecidas as necessidades mais prementes, como zona comercial, recreio 

e diversões.” 291 Foi utilizado o processo da autoconstrução, revelando um pragmatismo que 

permitiu que em dois anos se conseguissem alojar 7 500 famílias, em milhares de talhões, numa 

proeza nunca antes vista. Note-se que também a Fundação Calouste Gulbenkian interveio neste 

processo, comparticipando na construção da biblioteca para cada um dos três núcleos. Como diz 

o arquitecto, “o «milagre» tinha nome: «autoconstrução» e apelidos: vontade política. Teve padri-

nhos: uma câmara que sabia estar próximo, «o futuro» é imparável.” 292

65 - 66.    Os novos bairros nos morros.
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68.    Bases para o Plano Director 
do Lobito - Reordenamento da 
Estrutura Urbana, Arq. Castro 
Rodrigues, 1969-72

69.   Passagem desniveldad do caminho de ferro 
no centro da cidade.

67.    Ampliação do Bairro da Caponte, Câmara Municipal 
do Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1969-72.
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Nesta sequência, também o Bairro da Caponte viria a ter a sua ampliação ligada ao Bairro do 

Compão, através da integração das unidades residenciais do Porto do Lobito, criação do Parque 

Municipal e gestão para a gare terminal do CFB.

“Neste plano de pormenor pretendia também ”salvar” os mangais, a zona alagada por 

águas doces e da Baía, habitat de várias espécies animais e do célebre mangue, em 

cujas raízes se criavam as melhores espécies de ostra que, em vagões cheios se ex-

portavam para o Congo Belga. Era repor a antiga zona de lazer e recreio com barcos e 

pescarias. Saneados, com a antiga e necessária ligação à Baía (subterrânea no cais do 

porto) voltaríamos a ter ali as garças, os pelicanos, os grús coroados, os íbis e maiores 

quantidades de flamingos rosados que agora tendem a fugir”(...) 293

Em 1970 era anunciada a intenção do Município fazer um estudo urbanístico “Unidade de Vizi-

nhança do S. João”, visando a expansão da cidade. Incluía zonas para habitação para vários níveis 

sociais, entre habitação unifamiliar e colectiva. Comportaria também uma zona industrial, centros 

comerciais, recreativos e sociais. Também este projecto era da autoria do Arq. Castro Rodrigues 294 

Tratava-se de mais uma obra que reflectia a velocidade de crescimento da cidade, na sua vertente 

populacional e económica. Lobito era chamada, de forma recorrente, “a sala de visitas de Angola”, 

e era natural que assim fosse. Em todas as acções, é visível essa preocupação. 

Mas, estamos crentes que o cuidado dispensado à cidade se deveu, e muito, à presença do “arqui-

tecto do Lubito”, que de forma absorvente e sempre apaixonada, interveio nela.

293 Jornal O LOBITO, Junho de 1972, ob. cit. Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado 
pelo autor a propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp  42

294 Jornal O LOBITO de 26 de Janeiro de 1970, ob. cit. Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, 
elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 94

70.    O carácter lúdico de um fim de tarde no Lobito. 71.    Bairro Caponte e os flamingos, no 
Lobito (anos 60).
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BENGUELA

Fundada em 1617, é uma cidade costeira e portuária, anteriormente denominada S. 

Filipe de Benguela, tendo a sua localização sido escolhida (em 1617) segundo três prin-

cípios: respeitar as condições geográficas, económicas e políticas para a transformar 

num ponto estratégico para a conquista do Sul. Foi obra de Manuel Cerveira Pereira, que 

analisou a zona Sul, tendo podido determinar o ponto mais favorável para a sua criação. 

Esteve ligada ao comércio negreiro e ao da borracha (actividades em que Benguela foi 

protagonista) que, do sertão, chegava à cidade, para de lá partir para o Brasil e a Euro-

pa. As indústrias de pesca e seus derivados, metalúrgicas e do açúcar foram também 

muito importantes para a cidade.295

Sendo a segunda cidade de Angola, Benguela foi criando, desde cedo, condições à 

fixação de populações, de que resultou, também, um grande e valioso conjunto de 

295 Distrito de Benguela – 1617/1967, Editado pelos Serviços de Informação do Governo do Distrito de Benguela, 
Benguela, 1967, pp. 9-14

72.   Rua Paula Cid, Benguela (cerca de 1900). 73.   Vista parcial de Benguela (cerca de 1900).

74.   Largo da Victória, Benguela (cerca de 1900). 75.   Benguela, Palácio do Governador.
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equipamentos, nomeadamente os hospitalares. Salientam-se os hospitais associados 

à Fazenda da Companhia de Açúcar de Angola, os dois hospitais do Grémio das Pes-

cas, e ainda a Maternidade Indígena, elementos definidores da política de colonização, 

bem como as várias instituições de solidariedade social, sempre ligadas à população 

autóctone. Para além destes, são ainda de referir os equipamentos escolares: escolas 

públicas e privadas, primárias e comerciais, com especial importância para os que es-

tão associados a ordens religiosas. O turismo torna-se uma actividade de referência em 

Benguela, explorando o carácter monumental decorrente do seu passado e presente. 

Associado a Benguela estará sempre o mercado de importações e exportações que, em 

termos de transportes se acabaria por socorrer da proximidade do Porto do Lobito, bem 

como do Caminho de Ferro de Benguela, cujo término, por ironia, não se encontra nesta 

cidade mas sim no Lobito, a escassos quilómetros. O Lobito acabaria por beneficiar 

da imposição da população, que não deixou cortar a meio a cidade de Benguela pelo 

Caminho de Ferro. 

A cidade de Benguela “tem seu assento em uma terra plana e está traçado 

em quadra.” 296 “Foi o primeiro plano urbanístico de Benguela e provàvelmen-

te também o primeiro que se traçou para qualquer povoação de Angola.(...) 

296 Cordeiro, Luciano, Benguela e o seu Sertão - 1617 a 1622, citado por, Batalha, Fernando, A Urbanização de 
Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 1950, pp. 9

76.   Levantamento rápido da Baía de Benguela Velha.
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A formação «em quadra» ou traçado ortogonal é também um dos caracteres 

comuns e de uso frequente nas povoações criadas depois do século XVI. Foi 

o sistema adoptado na “Baixa” de Lisboa depois do terramoto e em muitas 

povoações do Brasil.” 297

Neste testemunho, é facilmente perceptível a origem do desenho da cidade. Numa plan-

ta datada de 1900, percebe-se bem a sua estrutura e consolidação, bem como a sua re-

lação com o porto e o mar. A cidade desenvolve-se afastada da linha de costa, em quar-

teirões formando quadrícula, de dimensão variada, com uma organização baseada em 

princípios hierárquicos: ruas de maior e menor perfil, praças e largos, onde a arborização 

é uma presença constante. A ligação ao mar faz-se através das actividades portuárias e 

do forte de S. Filipe de Benguela, local defensivo que guarda a memória do passado. 

77.   Planta de cidade de Benguela - Câmara Municipal de Benguela (1900).
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297 Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 1950, pp. 9-10
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78.   Plano Geral de Urbanização de Benguela,Gabinete 
de Urbanização Colonial, Arq. João António Aguiar, (1950).

O caso da cidade de Benguela será o que, e muito embora sendo a segunda cidade 

em Angola, a que representa os factores de espontaneidade menos evidentes, uma vez 

que a sua formação assenta em critérios previamente definidos pelo traçado geométrico 

subjacente. Mesmo assim, a construção e a posterior apropriação dessas estruturas 

eram feitas com a naturalidade de quem habitava a urbe, atribuindo-lhe a espontaneida-

de que a caracterizava.
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Em 1952, no Gabinete de Urbanização Colonial, foi feito um Plano que contemplava as 

estruturas existentes e enfatizava o seu desenho pela redefinição do traçado viário. A 

solução resulta de uma simbiose entre as preexistências e as novas estruturas. O plano 

traduz-se num desenho de grande clareza, com uma proposta de expansão da cidade, 

em que as novas soluções seguem o modelo da cidade-jardim aplicado à realidade 

urbana angolana. Estas novas propostas não deixam, contudo, de ser um compromisso 

entre este modelo e o da cidade tradicional, com um tecido mais rarefeito que, embora 

com desenho regular de quarteirões compostos fundamentalmente por habitações uni-

familiares, propõe também quarteirões irregulares, com o interior composto por espaços 

verdes públicos, reflectindo uma grande fluidez na leitura da cidade. 

De grande dimensão e limitados por vias de remate, os espaços verdes, funcionam qua-

se como tampão ao crescimento da cidade. A presença do rio Cavaco a Norte, do canal 

a Sul e do Atlântico a Poente, estabelecem imediatamente os seus limites naturais, que 

viriam mais tarde a ser ultrapassados. 

82.  Largo Teófilo Braga (cerca de 1965).79 - 81.   Vistas sobre a cidade.
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BAÍA FARTA

Pertencente ao concelho de Benguela, é uma cidade pequena, mas importante, com 

um relevante porto de pesca do Atlântico. Considerada a alma industrial de Benguela e 

também o seu centro de pescas, tem várias fábricas de conserva de peixe e farinhas, 

tendo sido objecto de um desenvolvimento muito rápido devido à sua intensa actividade 

económica.

Em Abril de 1955 foi feito um Plano Geral de Urbanização, elaborado pelo Arq. Fernando 

Batalha no Gabinete de Urbanização do Ultramar. Este plano, que recupera e integra 

os edifícios existentes, caracteriza-se por uma forte evidência dos elementos compo-

sitivos, sendo o desenho marcado por um eixo central traduzido numa grande aveni-

da (Nascente/Poente), enfatizada nos topos por dois elementos relevantes: o campo 

de futebol, integrado num grande parque urbano com vários equipamentos, recreativo, 

desportivo e cultural, e a igreja no topo oposto. Estas peças e a sua localização revelam 

bem a respectiva importância, na estrutura social das cidades, o desporto, o lazer e a 

religião. Apenso à grande avenida, encontra-se um conjunto de quarteirões de desenho 

83.   Planta Geral de Urbanização de Baía Farta, Gabinete de Urbanização 
do Ultramar - Delegação de Angola, Arq. Fernando Batalha, 1955.
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variado, onde se podem observar as propostas modernas de reinterpretação do quar-

teirão fechado, que se abrem para o exterior recebendo, no seu interior, equipamento 

de utilização colectiva, com o verde a reforçar o tecido conjuntivo de toda a cidade. Os 

quarteirões sucedem-se uns aos outros, distribuindo as várias tipologias de habitação, 

entre unifamiliar e colectiva, mas sempre com utilização pública do seu interior.

Se, ao nível da expansão, a cidade se encontra muito desenhada e definida, o mesmo 

já não acontece na costa, junto à praia, onde um número significativo de edifícios exis-

tentes se estende pela areia, de forma espontânea. Entre a estrutura espontânea e a de-

senhada há uma mancha verde que surge, aparentemente, como uma forma de ligar as 

duas zonas. Efectivamente, não passa de uma total separação, uma vez que os cheiros 

vindos da costa, originários das pequenas indústrias aí localizadas, induziram o autor a 

optar por afastá-las da zona residencial. 

Na década de 60, há outro plano para Baía Farta, o Plano de Zonas de Ocupação Ime-

diata (PZOI), que se percebe ser a expansão para nascente, continuando a linha junto à 

costa, desta vez da autoria do Arq. Adérito Barros. Enquanto o plano de Fernando Bata-

lha apresenta já soluções muito precisas quanto ao desenho da cidade (embora seja um 

Plano de Urbanização), este PZOI rege-se por orientações que lançam as bases para 

a expansão da cidade, representadas através de manchas de crescimento, sem que o 

edificado constitua uma indicação clara da sua ocupação. 

84.  PZOI - Plano de Zonas para a ocupação Imediata de Baía Farta, 
(DPSOPT) - Serviço de Urbanísmo, Arq. Adérito Barros, s/d.
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85.   Plano Geral de S. Martinho dos Tigres, (DSOPT) - 
Secção de Urbanização, Arq. Antonieta Jacinto, 1958.

BAÍA DOS TIGRES (S. MARTINHO DOS TIGRES)

Localiza-se no distrito de Moçâmedes, sendo uma vila costeira ligada a actividades pis-

catórias e às várias fábricas de farinhas e óleos de peixe, com uma envolvente pratica-

mente desértica. A fragilidade da vila, em termos de infra-estruturas, tornou-a depen-

dente do Lobito, nomeadamente no abastecimento de água, facto que chegou a ser 

solucionado. A sua actividade comercial era diminuta, bem como todo o tipo de equipa-

mentos, contando somente com uma igreja e uma escola primária.298

De 1958, há indicação de um plano da Direcção dos Serviços de Obras Públicas e 

Transportes - Secção de Urbanização, da Arq. Antonieta Jacinto. É um plano com uma 

estrutura radial com centro no cais do Porto, propondo em sequência duas zonas dis-

tintas, compostas por uma estrutura de quadrícula com quarteirões abertos e pequenos 

edifícios isolados. Estas duas zonas estão ligadas por uma outra, aberta, que se pressu-

põe serem espaços verdes. O Plano, apenas indicativo na sua proposta de crescimento, 

tenta atribuir uma ordem às construções preexistentes ao longo da costa, expandindo-

se através de uma estrutura marcada por uma indelével rigidez, com clara separação 

formal entre o velho e o novo.

298 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 
1959, pp. 21 
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LUCIRA

Era um importante local de pesca, especialmente na sua relação com Moçâmedes, e 

como porto de mar. Era um pequeno aglomerado, com uma população bastante reduzi-

da, ligada especialmente à pesca, produção de peixe seco, farinhas e óleos derivados, 

conserva de peixe, bem como ao pequeno comércio.299

Em 1970 foi elaborado pelo Arq. Vasco Morais Soares um PZOI - Plano de Zonas de Ocu-

pação Imediata - na Direcção Provincial dos Serviços de Obras Públicas e Transportes 

(DPSOPT) – Serviço de Urbanismo. Na linha de costa, bem como nalguns pontos para o 

interior, identificam-se os edifícios preexistentes, ligados naturalmente às actividades já 

descritas. O plano aponta para uma readaptação dessas preexistências, não deixando 

de ser promissor o impulso dado a este pequeno aglomerado. De composição bastante 

formal, baseia-se em modelos de cidade moderna tardios, com a reinterpretação da pra-

ceta e do quarteirão não regular e a hierarquização das vias, mas com grande sentido de 

adaptação ao sítio. Mantém, no entanto, uma avenida central com uma pequena praça 

no topo, consolidando assim as referências à cidade tradicional, fazendo serpentear as 

ruas pelo terreno.

86.   PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Lucira, (DPSOPT) 
- Serviço de Urbanismo, Arq. Vasco Morais Soares, 1970.

299 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 
1959, pp. 462 
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MOÇÂMEDES

Em Moçâmedes fundou-se a primeira feitoria e o primeiro forte em 1840. Em 1851 subiu à 

categoria de vila e, em 1907, foi elevada à categoria de cidade, a terceira de Angola.300

Por volta de 1850, foram vários os grupos de colonos vindos do Algarve, aos quais se 

juntaram os emigrantes de Pernambuco, no Brasil, que foram chegando e naquele distrito 

se instalaram, espalhando-se pelas margens dos rios, criando aglomerados rurais e fa-

zendas. Construíram vários núcleos marítimos na costa, com destaque para Porto Alexan-

dre.301 Também Moçâmedes fora um exemplo de génese espontânea, pela casualidade 

300 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 
1955, pp. 371

301 Idem, pp. 371

88.   Vista aérea de Moçâmedes - a cidade e a sua relação com o mar (anos 40).

87.   Planta da cidade de Moçâmedes (anos 40).
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com que o casario surgia (como se pode ver em algumas imagens ainda do século XIX). 

No entanto, a sua importância na consolidação do território, a sul, depressa assumiria 

um carácter mais planeado e ordenado.

Antes do plano, elaborado no Gabinete de Urbanização Colonial pelo Arq. João António 

Aguiar em 1952, a cidade estruturava-se em quarteirões, com edifícios implantados no 

seu perímetro, com numa estrutura hierarquizada de ruas e praças, rematada por uma 

avenida marginal. A relação com o mar fazia-se fundamentalmente pelas actividades 

económicas que ali se processavam, desde os armazéns ligados à pesca, ao terminal 

do caminho-de-ferro e ao pontão ferroviário para cargas e descargas no porto.

O caso de Moçâmedes é bastante interessante, pelo facto de integrar em si duas ca-

racterísticas: de cidade costeira, e por isso aberta ao mar, e de influência do caminho 

de ferro. Este último não interfere no desenho geral da cidade pelo facto de se localizar 

paralelamente à linha da costa e junto dela, resultando um desenho que se abstrai da 

sua presença, ao contrário de outras, em que é determinante para o seu desenho e ex-

pansão. Neste caso, ambas as barreiras (linha e  costa) encontram-se no mesmo local, 

4.1.1NÚCLEOS URBANOS LITORÂNEOS DE RAIZ ESPONTÂNEA

89.   Baía de Moçâmedes. 90.   Moçâmedes, Avenida Praia de Bonfim.

91.   Plano Geral de Urbanização de Moçâmedes, perspectiva, 1952.
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o que faz diminuir a presença da linha e a particularidade da cidade crescer para um dos 

seus lados, naturalmente contrário ao mar.

Este perfil e esta vocação viriam a ser alterados, (ganhando uma componente lúdica 

também ligada ao mar e ao turismo), com a proposta do plano, através de uma ex-

pansão de desenho bastante formal, constituída por quarteirões fechados e abertos, 

compostos por tipologias de habitação colectiva e unifamiliar, com o verde como tecido 

agregador, esboçando uma simbiose entre o modelo da cidade-jardim, (menos explícito 

neste exemplo) e a cidade tradicional. Esta proposta prolongava-se por toda a extensão 

da baía de Moçâmedes, criando uma grande avenida marginal, com 900m de compri-

mento e 32m de largura, bastante arborizada e florida, uma referencia na cidade.302 A 

escala urbana subjacente a estas dimensões pressupõe uma cidade de grande relevân-

cia, traduzindo uma imagem de ausência de limite físico.

92.   Vista parcial sobre a estrutura da cidade (cerca de 1960).

93.   A Avenida da República, frente de mar, fronteira entre a cidade 
e o mar.

302 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 
1955, pp. 369

94.   Praias das Miragens (1963-64).
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PORTO ALEXANDRE

Situa-se no distrito de Moçâmedes, sendo um porto de pesca de grande importância, 

senão um dos mais importantes de Angola, direccionando a sua actividade industrial 

para as conservas e o peixe seco, muito consumido em Angola. A criação desta cidade 

é antiga, havendo relatos da sua fundação datadas de 1854.303

“Foram os corajosos e obstinados emigrantes do Algarve que, em luta pertinaz, 

com esforço hercúleo e arreigado propósito de triunfo, lançaram os fundamen-

tos da importante povoação que é hoje Porto Alexandre”.304 

Encontram-se referências a dois planos: um Estudo Urbanístico de Uma Unidade Residen-

cial da Direcção Provincial dos Serviços de Obras Públicas e Transportes (DPSOP), da Arq. 

Antonieta Jacinto, de 1958, e um Plano Parcial de Urbanização de Zonas de Ocupação Ime-

diata, PPUZOI, da mesma Direcção, de Abril de 1962, do Arq. José Frederico Ludovice.

O primeiro plano propõe a expansão do aglomerado com a criação de uma zona residen-

cial. Percebe-se, através da planta de localização, a presença das edificações dispostas 

numa estreita faixa ao longo da costa, para Sul. A zona residencial ocupa numa extensão 

de quase metade do povoado inicial e é caracterizada por uma estrutura de quadrícula 

303 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 
1959, pp. 635

304 Torres, Dr. Manuel Júlio de Mendonça, A Disseminação Colonizadora do distrito e a formação dos seus aglome-
rados Demográficos, Boletim Geral do Ultramar, Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1952, nº322/323, pp. 48
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95.   Estudo Urbanístico de uma Zona Residencial de Porto 
Alexandre - Localização, (DPSOPT) - Secção de Urbanização, 
Arq. Antonieta Jacinto, 1958.
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longitudinal, enfatizando o sentido das preexistências. Em termos morfológicos e compo-

sitivos, é de referir o corte de estruturas entre o velho e o novo. Se o velho se caracteriza 

por um conjunto de edifícios soltos, de carácter espontâneo, e aparentemente aleatórios, 

o novo tem subjacente uma regra e ordem compositiva entre a tipologia do edificado e a 

morfologia do espaço público, criando quarteirões abertos, definidos pelas vias, em que 

os edifícios formam a frente de rua descontínua, com relações visuais nas várias direcções. 

Esta característica é enfatizada pelas praças, momentos marcantes e de pausa. A nova 

zona está separada por uma grande avenida ladeada por um corredor verde contínuo. 

A intervenção assume uma posição de quase rotura com o passado, através de uma 

integração por contraste. Contraste da escala do edificado, contraste das vivências, con-

traste, forçosamente, dos materiais e das formas. É uma concepção moderna, com clara 

alusão à Carta de Atenas e à unidade de vizinhança, sem deixar, no entanto, de recuperar 

a cidade tradicional de quadrícula, antes estabelecendo um “casamento” entre ambas.

96.   Estudo Urbanístico de uma Zona Residencial de Porto 
Alexandre - Planta de Apresentação, Arq. Antonieta Jacinto, 
1958.
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O segundo plano, de 1962, parte da proposta anterior e dá-lhe continuidade, bem como 

às restantes construções ao longo da costa. Aposta em grandes vias perpendiculares 

ao mar, utilizando o verde como tecido conjuntivo, congregando um conjunto de praças 

e quarteirões, demarcados por pequenos edifícios isolados que definem a continuidade 

da rua. Aqui, o verde tem uma grande presença, especialmente na bolsa que é criada 

entre expansões, resultando numa zona isolada, de carácter mais residencial. São já 

visíveis, no entanto, as vias estruturantes que sugerem um futuro crescimento de Porto 

Alexandre. Embora de 1962, a proposta aponta para uma solução que tem subjacente 

o modelo de cidade-jardim.

98.   Porto Alexandre e o mar.
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97.   Plano Parcial de Urbanização de Zonas de Ocupação 
Imediata de Porto Alexandre, DSOPT / RDOPH - Secção de 
Urbanização, Arq. José Frederico Ludovice, 1962.
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NÚCLEOS URBANOS SOB INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA FERROVIÁRIA

4.1.2

 “É de patente necessidade promover o aumento da população europeia nas 

zonas da colónia de Angola que, servidas pelo caminho-de-ferro de Benguela 

permitem a fácil fixação de colonos. Todas as tentativas feitas até hoje pelo 

Estado para estabelecimento de europeus nessas regiões têm conduzido a 

resultados pouco animadores, apesar das elevadas somas despendidas. O 

Governo está, pois, na disposição de encontrar uma solução para o problema, 

incluindo o encargo financeiro que se tornará indispensável.” 305

As cidades e aglomerados que se estruturam sob a influência do caminho-de-ferro, quer 

se trate da linha do Norte, da do Centro ou da do Sul, caracterizam-se por vários aspec-

tos, comuns a praticamente todos os casos, nomeadamente no que respeita à relação 

da cidade com a linha e a estação. Esta relação traduz-se, na maioria das estruturas 

urbanas, no seu desenvolvimento apenas para um dos lados da linha. Os casos mais 

emblemáticos são Luanda e Benguela que, simultaneamente, eram os dois únicos cen-

tros urbanos com classificação de cidade no início do século XX. 

Luanda, embora sendo a capital, a presença do caminho-de-ferro ganha aí uma posição 

lateral em relação à cidade, não se relacionando directamente com esta, pelo simples 

facto da cidade ter a sua origem muito antes da presença do caminho-de-ferro, que 

torna a relação entre ambas, de justaposição e não de articulação. Já Benguela, embora 

sendo a cidade que dá o nome à linha, deixa, efectivamente, de ser seu terminal, ceden-

do ao Lobito essa função. 

De Luanda parte a linha do Caminho de Ferro do Norte, do Lobito, ao centro, parte a 

linha do Caminho de Ferro de Benguela; Moçâmedes é a cidade que enceta a linha de 

caminho-de-ferro do Sul. Em todos os seus percursos há um conjunto de centros urba-

nos que beneficiam directamente da sua presença e influência, pelo facto de fazerem 

parte desses percursos ou ainda, indirectamente, pela sua proximidade ao Caminho de 

Ferro, funcionando este como elemento catalisador do desenvolvimento económico e, 

simultaneamente, urbano.

Analisaremos alguns exemplos de cidades, em cada uma das três linhas: na do cami-

nho-de-ferro do Norte, as cidades de Viana, Salazar e Malange; na do caminho-de-ferro 

de Benguela, as cidades de Catumbela, Nova Lisboa, Robert Williams, Vila Nova, Lu-

mege, Teixeira de Sousa; e na do caminho-de-ferro do Sul, as cidades de Vila Arriaga, 

Sá-da-Bandeira, Chibia e Chiange. 

305 Decreto nº 25 027, Diário do Governo, I Série, nº32, de 9 de Fevereiro de 1932, in Serrão, Joaquim Veríssimo, 
História de Portugal 1935-1941, Editorial Verbo, vol.XIV, Lisboa, pp. 350
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Esta análise desenvolve-se com base no estudo de alguns elementos de planos ela-

borados, nomeadamente o Esboceto de Urbanização, o Anteplano de Urbanização e o 

Plano de Urbanização, o Plano Director de Urbanização e, o PZOI - Plano para Zonas de 

Ocupação Imediata. 

Os planos das cidades agora apresentados são de autores diversos, nomeadamente do 

Arq. João António Aguiar, com os planos para Salazar em 1951 e 1954, Malange (junta-

mente com Fernando Batalha) em 1951, Nova Lisboa em 1947 e 1952, Sá-da-Bandeira 

em 1947 e Catumbela (juntamente com Fernando Batalha) em 1951. Para além destes 

arquitectos, destacam-se ainda: Sousa Mendes com o plano para Chibia, na década de 

50; Leopoldo de Almeida com o plano para Vila Nova, em 1966; Sabino Correia com o 

anteplano para o Lumege, em 60; Adérito Barros com o PZOI, em 1973; Francisco da 

Silva Dias com o Plano para Vila Teixeira de Sousa, em 1960; e ainda o Eng. Roma Ma-

chado, autor do primeiro plano para Nova Lisboa.

Assim, e iniciando a abordagem pela linha de caminho-de-ferro do Norte, apresentamos 

Viana, Salazar e Malange.
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VIANA

Sendo povoação comercial e sede de posto desde 1958, beneficia da sua proximidade 

a Luanda, apresentando-se como um arrabalde desta.306 

O incremento no seu desenvolvimento surge como resultado de uma tentativa de des-

centralização das actividades secundárias de Luanda, estando fundamentalmente vo-

cacionada para a indústria transformadora e para a agricultura mais mecanizada, direc-

cionada para o futuro. Estará sempre ligada a Luanda, resultando como cidade satélite, 

assim como o Cacuaco, no litoral, para NE, e muito ligado às pescas.307 Viana localiza-

se à beira do caminho-de-ferro do Norte, a 16 quilómetros de Luanda, junto à Estrada 

que dá acesso a Nova Lisboa. 

Para Viana foi elaborado um Plano de Urbanização da Direcção Provincial Serviços de 

Obras Públicas e Transportes, de 1965, da autoria da Arq. Maria de Lourdes Rodrigues. 

306 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 
1959, pp. 745

307 Martins, Isabel, Luanda – A cidade e a arquitectura, Tese de Doutoramento pela FAUP-Porto/Luanda, 2001(po-
licopiada), pp. 266

99.   Plano de Urbanização de Viana,(DPSOPT) - Departamento de 
Urbanismo, Planta de Conjunto, Arq. Maria de Lourdes Rodrigues, 1965.
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É uma proposta estruturada e formal, que toma em consideração a forte presença da 

rede viária, assentando num esquema hierarquizado de vias e remetendo os vários tipos 

de ocupação para zonas específicas. O Plano desenvolve-se por zonas, com especial 

relevo para as habitacionais, organizadas da seguinte forma: 

“zona residencial, zona residencial para funcionários, zona residencial com pe-

quena agricultura, zona residencial económica, zona residencial de blocos de 

apartamentos, zona residencial operária, zonas de edifícios públicos, comer-

cial, industrial, desportiva e recreativa, zona verde e, por último, igreja e centro 

paroquial, reserva do Estado e expansão a urbanizar.” 308 

Este plano está desenhado tal como está legendado, o que torna interessante, com as 

zonas perfeitamente definidas e os edifícios de utilização pública em evidência, caracte-

rizados pela escala, localização e carácter individual. A rede viária principal destaca-se 

por andar desfasada da rede secundária e de apoio local. É uma proposta moderna e, 

não obstante o desfasamento temporal, não deixa de se rever nos princípios da Carta de 

Atenas, especialmente nas zonas comuns e de habitação colectiva, com o tecido verde 

como denominador comum.

Aquando da independência, o plano já tinha sido aprovado e iniciado o respectivo proces-

so de concretização. No entanto, a independência impôs uma nova ordem económico-

social que pôs em causa os seus princípios de desenvolvimento, principalmente no que 

dizia respeito às zonas residenciais, à urbanização e reestruturação dos musseques.309

308 Estas denominações referem-se à descrição da legenda do Plano

309 Martins, Isabel, Luanda – A cidade e a arquitectura, Tese de Doutoramento pela FAUP-Porto/Luanda, 2001(po-
licopiada), pp. 266

100.   Plano de Urbanização de Viana, Planta de Zonas, 
Arq. Maria de Lourdes Rodrigues, 1965.
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101.   Viana.

VILA DE SALAZAR 

Vila Salazar era anteriormente designada por Dalatando, tendo sido um centro urbano 

de ocupação europeia relativamente recente. Só em 1900 foi ali instalada a sede do con-

celho do Cazengo, passando, em 1914, a sede do distrito administrativo do Cuanza. O 

interesse por este local, deveu-se ao caminho de Ferro de Luanda, que para lá atraiu os 

primeiros comerciantes europeus que, a par dos funcionários administrativos, formaram 

o núcleo inicial do aglomerado.310

O seu desenvolvimento foi lento e pouco pronunciado, o que se julga ter-se ficado a 

dever aos factores climatéricos e à insalubridade do meio ambiente, obstáculos fun-

damentais ao progresso do centro urbano, por serem pouco favoráveis à fixação dos 

europeus. Em todo o caso, é uma região fértil, onde predomina a cultura de produtos 

ricos, tais como o café e o sisal. 

310 Análise - parte integrante da Memória Descritiva do Plano Geral de Urbanização de Vila Salazar, GUC - Arq. 
João António Aguiar, 1954
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A vila estende-se por uma área topograficamente bastante acidentada, o que não per-

mite uma continuidade linear de ocupação territorial. As zonas mais utilizadas para a 

edificação estão envolvidas por depressões de forte pendente, de utilização difícil e bas-

tante expostas aos efeitos da erosão. Na Vila Salazar, as construções encontram-se, na 

generalidade, muito dispersas, apenas havendo um pequeno núcleo com continuidade 

de ocupação, em volta do jardim público, onde se situam os principais edifícios oficiais, 

surgindo a partir daqui as novas construções.

102.   N’Dalla Tando, vista geral (Salazar). 103.   Planta da Vila de Salazar, (anos 40).

104.   Esboçeto de Urbanização de Vila de Salazar, Gabinete de Urbanização 
Colonial, Planta de Apresentação, Arq. Jão António Aguiar, 1951.

4.1.2NÚCLEOS URBANOS SOB INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA FERROVIÁRIA



233

Da análise do plano, que se desenvolve em duas etapas (Esboceto de Urbanização em 

1951 e Plano Geral de Urbanização em 1954, ambos da autoria do Arq. João António 

Aguiar), ressaltam dois aspectos: a demolição de várias construções preexistentes consi-

deradas em mau estado para serem mantidas, e a tentativa de criar um centro administra-

tivo e comercial. O desenho geral da cidade é pequeno, sem se identificar à partida uma 

leitura hierarquizada, quer de funções, quer de construções ou de vias; sobressai antes 

uma tentativa de agarrar as poucas construções preexistentes, que formam um pequeno 

centro, desenvolvendo as restantes de forma linear, já com a presença da linha de cami-

nho-de-ferro como elemento indutor de crescimento. A cidade divide-se em duas partes: 

uma a Norte da linha e estação de caminho de ferro, mais pequena, constituída apenas 

105.   Plano Geral de Urbanização de Vila de Salazar, Gabinete de Urbanização 
Colonial, Planta de Apresentação, Arq. João António Aguiar, 1954.
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por um pequeno bairro residencial; e outra a Sul, a cidade propriamente dita, que se 

vai ajustando às pequenas e variadas encostas que circundam o perímetro urbano. Por 

esta razão, o desenho vai sendo construído passo a passo, propondo quarteirões que, a 

partir do centro, se vão desdensificando, com soluções mais ou menos impositivas, por 

entre praças, ruas (subjugadas a uma clara hierarquia vária), edifícios administrativos, 

mistos, habitacionais, colectivos ou de habitações unifamiliares.

Para o núcleo central da vila foi elaborado um Plano de Pormenor pelos arquitectos 

Antonieta Jacinto e Francisco da Silva Dias, em 1959, enquanto consultores da Câma-

ra Municipal. Este plano resolvia a continuidade do construído, rematando cérceas e 

alinhamentos, contribuindo com uma nova lógica urbana. Apostava claramente numa 

estrutura moderna materializada através do edifício isolado e espaços contínuos, esta-

belecendo, contudo, um compromisso com as preexistências, consolidando quarteirões 

e edifícios.

A Norte há dois parques desportivos: um a Nascente e outro a Poente, sendo o espaço des-

tinado no plano de Vila Salazar à zona desportiva, projectado pelos mesmos arquitectos.

107.   Salazar - zona central.

106.   Salazar - vista geral.

108.   Plano de Pormenor da Zona Central de Salazar, maqueta, Câmara 
Municipal, Arq. Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias, 1959.
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MALANGE 

Malange caracteriza-se especialmente pela sua localização, de entrada para o interior 

do território, sendo também ponto estratégico na localização do caminho-de-ferro, que 

chegou a esta cidade em 1909. A estrutura rodoviária que a apoia, irradia para todas 

as direcções, fazendo de Malange um ponto estratégico de ligação a outras cidades 

do interior. É conhecida a sua fundação em meados do século XIX, uma vez que a sua 

existência como centro administrativo já vinha assinalada numa carta geográfica datada 

de 1864. A instalação da Comissão Municipal data de 1870. Em 1927, é-lhe concedido 

o primeiro foral, sendo também nesse ano que a Câmara Municipal fixa a delimitação 

das zonas urbanas.311 São ainda criadas Instruções de regulamentação para a venda 

e aforamento de terrenos municipais. O desenvolvimento desta, como de outras povo-

ações do interior de Angola, baseia-se no comércio de permuta com as populações 

autóctones, a produção agrícola na região e o fabrico de aguardente, fazendo fixar em 

Malange os primeiros europeus. 

311 Análise - parte integrante da Memória Descritiva do Plano Geral de Urbanização de Malange, GUC - arquitectos 
João António Aguiar e Fernando Batalha, 1951, (AHU)

109.   Malange - vista geral.

Malange passou à categoria de cidade em 1932. O pós-guerra acentuou o seu cresci-

mento, feito de forma casuística, o que representava também uma expressão de vitali-

dade, comum a todo o território angolano. 

O primeiro núcleo de Malange estabeleceu-se a pouca distância da margem esquerda 

do rio com o mesmo nome, próximo de uns rápidos, num local chamado “Capoupa”, 

onde era costume ir buscar água para consumo dos habitantes. Após a construção 

do caminho-de-ferro e respectiva estação, as edificações foram-se aproximando desta, 

110.   Planta da cidade de Malange (anos 40).
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irradiando depois para outras direcções, afastando-se da zona húmida e de cheia, na 

margem do rio. Para Norte estendia-se a baixa que, na época das chuvas, se tornava in-

salubre, e onde se localizavam algumas casas de europeus e inúmeras de nativos. Para 

Sul, encontrava-se o principal bairro de população “não civilizada”.312

Antes da elaboração do Plano de Urbanização de Malange, pelo Gabinete de Urbaniza-

ção Colonial e da autoria dos arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha, em 

1951, a cidade definia-se por ter um traçado formado por diversos arruamentos rectilí-

neos, com construções dispersas e muitos espaços livres entre elas, o que dificultou a 

definição do desenho.

Um dos dados a considerar na elaboração do plano era a demografia, com especial 

relevo para a quantificação das raças, e ainda da população civilizada e não civilizada. 

Este último aspecto foi determinante para o desenho da cidade criando-se zonas espe-

cíficas para as populações não civilizadas, afastadas da dos civilizados, constituída na 

sua maioria por europeus. A título de exemplo, nos sensos de 1940 (e repare-se que o 

plano foi elaborado já em1950/1), constava:

111.   Plano Geral de Urbanização de Malange, Gabinete de Urbanização 
Colonial, Planta de Zonas, arquitectos João António e Fernando Batalha, 1951.

312 Análise - parte integrante da Memória Descritiva do Plano Geral de Urbanização de Malange, GUC - arquitectos 
João António Aguiar e Fernando Batalha, 1951, (AHU)
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112.   Plano Geral de Urbanização de Malange, Gabinete de Urbanização Colonial, 
Planta de Apresentação, arquitectos João António e Fernando Batalha, 1951.

113 - 114.   Plano Geral de Urbanização de Malange, perfis.
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“População Civilizada:

Brancos  865

Mestiços  652

Outro Tipo    16

Pretos   495  2 028

População não Civilizada

Pretos             3100

Mestiços                171  3 271

Total                 5 299” 313

Para a contabilização do plano, e porque não se dispunha ainda dos censos de 1950, 

embora empiricamente se soubesse que a população aumentara significativamente no 

pós-guerra, os autores decidiram prever um aumento quatro vezes superior, correspon-

dendo a uma densidade de 50 habitantes por hectare. Diziam ainda que: 

“Em caso de necessidade, esta densidade poderá ser elevada até 100 habitan-

tes por hectare, o que representa uma média aceitável. Quando se atingir este 

limite deverá considerar-se uma nova extensão da Cidade, para os espaços 

livres que a envolvem e que constituem as suas reservas de expansão.” 314

Conhecido o grande desenvolvimento económico da cidade com base no desenvolvi-

mento comercial e agrícola, que se previa promissor, o sector da administração pública 

tinha especial destaque, e o plano previa soluções para esse desenvolvimento, através 

da criação de edifícios oficiais e de interesse público.

A elaboração do plano passou por duas etapas: uma que constituía o agarrar do núcleo 

antigo e o seu desenho, e outra a expansão da cidade. A presença do verde na estrutura 

da cidade era uma constante, considerando-se, por exemplo, que se tenha distribuído.

“pelos novos bairros residenciais diversos logradouros arborizados, alguns dos 

quais, na principal zona de expansão, estão ligados entre si, formando um ex-

tenso parque. Outro tanto acontece com o bairro destinado à população não 

313 Dados da Memória Descritiva do Plano Geral de Urbanização de Malange, GUC - arquitectos João António 
Aguiar e Fernando Batalha, 1951, (AHU)

314 Memória Descritiva do Plano Geral de Urbanização de Malange, GUC - arquitectos João António Aguiar e 
Fernando Batalha, 1951, (AHU)
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civilizada, situada na parte Sul da cidade e que fica separado dos bairros da 

população civilizada por um outro parque de isolamento.” 315

Mais uma vez o verde assume os papéis, de tecido conjuntivo e disjuntivo, no sentido 

de coser a cidade e descoser a população. Para além disso estava associado ao bem-

estar que se julgava vir a conseguir com a sua introdução, votando a cidade à melhor 

orientação solar e, consequentemente, a melhores condições de salubridade. 

Na organização funcional da cidade, previa-se a reutilização de vários edifícios, como por 

exemplo a escola, a missão católica, o hotel, a Estação de Caminho de Ferro e o Hos-

pital. Estes equipamentos básicos eram não só mantidos como recuperados, e mesmo 

315 Memória Descritiva do Plano Geral de Urbanização de Malange, GUC - arquitectos João António Aguiar e 
Fernando Batalha, 1951, (AHU)

115.   Vista geral sobre a cidade de Malange.

116 - 117.   Malange.
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ampliados de acordo com as necessidades do local, sendo muitos mais os que de novo 

seriam construídos, a agregar às tipologias habitacionais. 

De facto, a estrutura verde aparece neste plano como um elemento de articulação das 

peças urbanas e, simultaneamente, como tampão à miscigenação das populações, so-

cial e etnicamente diferentes. No desenho da cidade assume-se a presença dos espaços 

verdes, que em conjugação com a estrutura viária principal e a distribuição de tipologias 

habitacionais (principalmente as unifamiliares), traduzem, mais uma vez a cidade-jardim 

como modelo urbano de referência. 
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CAMINHO DE FERRO DE BENGUELA: CATUMBELA, NOVA LISBOA, ROBERT WILLIAMS,     
BELA VISTA, LUMEJE, TEIXEIRA DE SOUSA.

CATUMBELA

Catumbela é o local onde, por volta de 1846, se fixaram alguns moradores, tendo-se 

iniciado a construção de um reducto para protecção das populações.316 

Devida às trocas comerciais instaladas com os nativos, a prosperidade de Catumbela 

suscitou a inveja dos residentes de Benguela, pediram a sua extinção, o que não veio 

a acontecer. As primeiras construções foram-se instalando nas proximidades do fortim 

mas, receando que a ocupação dos pontos elevados prejudicasse o poder defensivo 

do reducto, passaram a fixar-se na parte baixa, do lado direito do rio, por ser a margem 

onde atracavam os nativos que vinham negociar.317

316 Esta fortificação e os modestos edifícios localizados na proximidade do Rio Catumbela, constituíram o local 
escolhido para a tentativa de transferência de Benguela, devido à insalubridade do local onde estava sediada, facto 
que não chegou a acontecer. Memória Descritiva do Anteplano Geral de Urbanização da Catumbela, dos arquitectos 
João Aguiar e Fernando Batalha, GUC, 1951(AHU)

317 Idem

A dimensão comercial intensificou-se de tal forma que, no final do século XIX Catum-

bela foi separada do município de Benguela, passando a ter uma Comissão Municipal 

própria. Em 1882, foi reincorporada em Benguela, passando a ser considerada apenas 

um bairro deste município. Este facto, em vez de representar uma perda, acabou por 

enfatizar a actividade comercial, não só da Catumbela, como também de Benguela. As 

estradas de ligação entre ambas tornaram-se uma realidade, e a ligação telegráfica es-

tabeleceu-se dois anos após a ligação telefónica (em 1881/2). Em 1899, foi montado um 

118.   Catumbela - vista geral. 119.   Catumbela - vista parcial.
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caminho-de-ferro de via reduzida entre Benguela e Catumbela, para além de todos os 

melhoramentos urbanos que ocorreram nas duas últimas décadas do século XIX, como 

a abertura de novos e largos arruamentos, a criação de um jardim público, a arboriza-

ção, obras de saneamento, e a construção de edifícios públicos.318

Todo este afã adveio do facto do comércio da borracha estar em pleno desenvolvimen-

to, criando-se condições para Catumbela ter, finalmente, o seu próprio município, em 

1904, subindo à categoria de vila no ano seguinte. Em 1905 o novo caminho-de-ferro 

chegava à Catumbela, em 1906 a Benguela e, depois ao interior, conferindo importância 

ao porto do Lobito, para onde se direccionou, provocando ali o nascimento de um novo 

centro urbano, que atraiu o comércio e o interesse das populações. Acabara a época de 

euforia na Catumbela, decorrente da queda do preço da borracha, o que quase parali-

sou o comércio local.319 

As caravanas de carregadores para a permuta, que desciam o rio até à Catumbela e 

animavam a pequena urbe, desapareceriam quase por completo. O novo caminho-de-

ferro viria substituir, com maior rapidez e eficiência, o velho meio de transporte, fazendo 

com que os produtos passassem directamente do interior para o porto de embarque, 

assegurando também em sentido inverso, o seu transporte para o interior e os centros 

de consumo autóctones.

Todos estes factores conjugados, levaram a próspera vila da Catumbela à quase estag-

nação económica, reflectindo-se na paragem e decadência da povoação.320

318 Memória Descritiva do Anteplano Geral de Urbanização da Catumbela, dos arquitectos João Aguiar e Fernando 
Batalha, GUC, 1951(AHU)

319 Idem

320 Idem

120.   Catumbela - Rua Neves Ferreira. 121.   Catumbela - Rua do Namoro.
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122.   Catumbela - Largo do Município em dia festivo . 123.   Fábrica do açucar, Cassequel .

Efectivamente, terá sido a indústria açucareira que se estabeleceu na região (Compa-

nhia do Cassequel) e dava emprego a um avultado número de trabalhadores angolanos 

e europeus, quer nas plantações quer nas instalações fabris que, porventura, evitou 

a total ruína e decadência da Catumbela, mantendo o seu comércio local e transfor-

mando-a numa vila fundamentalmente residencial. A proximidade e o desenvolvimento 

económico do Lobito, levaram muitas pessoas a escolherem como local de residência a 

Catumbela, onde a construção e os arrendamentos eram mais económicos.321 

A partir de meados dos anos 40, a vila foi beneficiada com algumas obras urbanas, ao 

nível do saneamento básico e novos edifícios. É de salientar a construção do bairro dos 

trabalhadores da Companhia do Cassequel, localizado nos morros da margem esquer-

da do rio.

No início dos anos 50 também a refinaria de óleos iniciou a sua construção, atraindo 

mais trabalhadores e, consequentemente, mais habitação. Os bairros indígenas espa-

lhavam-se pelos morros da margem direita, em construções precárias e desordenadas.

Na margem esquerda localizavam-se as construções mais antigas, o reducto e o porto 

administrativo e, mais a Sul, o já referido bairro Cassequel, exclusivamente para euro-

peus, desenvolvendo-se em anfiteatro pelo morro, e usufruindo de uma boa orientação, 

bem como das brisas marítimas que amenizavam o clima, como acontecia, aliás, nos 

bairros indígenas, dos morros da margem esquerda.

Constituído por bairro comercial e habitacional onde vive a maior parte da população eu-

ropeia, o núcleo urbano localiza-se na parte mais baixa e plana envolvida pelos morros. 

321 Memória Descritiva do Anteplano Geral de Urbanização da Catumbela, dos arquitectos João Aguiar e Fernando 
Batalha, GUC, 1951(AHU)
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Desenvolve-se por vários quarteirões de dimensões e tipos de ocupação diferencia-

dos, definidos por arruamentos, onde os alinhamentos das construções se fazem à 

margem da rua.

Da análise do Plano de Urbanização da Catumbela, do Gabinete de Urbanização Co-

lonial de 1951, da autoria dos arquitectos João Aguiar e Fernando Batalha, resulta uma 

leitura um pouco caótica do que era a Vila da Catumbela, constituída como um aglome-

rado disperso, onde os lotes são irregulares, como o são também a sua ocupação e ali-

nhamentos, a que acresce o facto das construções e muros serem de adobe, e estarem 

em mau estado de conservação.

“As casas são, de um modo geral, cheias de carácter e de interesse; pelo seu 

cunho tradicional emprestam à vila uma unidade e uma feição tipicamente por-

tuguesa, que convém preservar e aperfeiçoar”.322 

322 Memória Descritiva do Anteplano Geral de Urbanização da Catumbela, dos arquitectos João Aguiar e Fernando 
Batalha, GUC, 1951 (AHU)

124.   Planta da vila de Catumbela (anos 40) .
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Os autores defendiam que estes aspectos, bem como a arborização de ruas e largos 

existentes, eram de considerar e valorizar no plano a desenvolver. A questão demográ-

fica era uma preocupação, e traduzia-se no traçado de uma linha prospectiva para o 

crescimento populacional das cidades em geral, segundo o apuramento do respectivo 

índice de crescimento. 

Previa-se o crescimento da população, dado que o desenvolvimento industrial da vila 

se acentuava, bem como a relação populacional entre Lobito, Catumbela e Benguela. 

De notar ainda a proximidade à Central Hidroeléctrica do Biópio, no rio Catumbela, que, 

na altura da realização do plano, se encontrava em início de preparação da construção, 

prevendo-se a sua contribuição para que o fornecimento de energia eléctrica se tornas-

se mais barata. A grande abundância de água favorecia a implementação de instalações 

fabris, bem como o desenvolvimento das já existentes, como a produção de açúcar, 

125.   Plano Geral de Urbanização de Catumbela, Planta de Trabalho, Gabinete de 
Urbanização Colonial, arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha, 1951 .
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álcool e óleos de palma da Companhia de Cassequel, a refinaria de óleos vegetais, a 

central eléctrica (que abastecia Catumbela, Lobito e Benguela), as cerâmicas para a 

construção, a exploração de pedreiras e areia, e a captação de água para a Vila e para o 

Lobito. Estas actividades conferiram um perfil industrial à outrora comercial Catumbela. 

No Plano de Urbanização, as directrizes apontadas incidem numa redefinição das con-

dições sanitárias, no que respeita à economia urbana, traduzida no redimensionamento 

e redesenho dos quarteirões, tornando-os mais equilibrados. Por outro lado, é clara a 

preocupação com uma redistribuição hierarquizada das ruas para promover um maior 

equilíbrio, resultando daí duas medidas fundamentais: a reabilitação do núcleo existente 

323 Memória Descritiva do Anteplano Geral de Urbanização da Catumbela, dos arquitectos João Aguiar e Fernando 
Batalha, GUC, 1951 (AHU)

126.   Plano Geral de Urbanização de Catumbela, Planta de Apresentação, Gabinete de 
Urbanização Colonial, arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha, 1951 .
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e a sua expansão. A expansão da Catumbela estava, evidentemente, inibida por vários 

factores, nomeadamente geográficos (os morros e o rio), pelo caminho-de-ferro e pelas 

plantações que envolviam a vila. Assim, a área fixada para a vila, exceptuando o bairro 

Cassequel, ligeiramente afastado do núcleo, era de aproximadamente 70 ha, com uma 

densidade populacional de 50 pessoas por ha, considerando-se que, no futuro, poderia 

atingir o dobro da densidade. Previa-se ainda a ocupação com edifícios de interesse ha-

bitacional, industrial, zonas verdes, zonas livres e rurais e de monumentos históricos.323

É de sublinhar a importância do edifício para as Instalações Municipais (um dos mais 

notáveis da Vila), do mercado, da Igreja, da Secretaria do Posto Administrativo, da esta-

ção do caminho-de-ferro e da escola primária, todos existentes, bem como a proposta 

de novos usos.

No decorrer dos anos 60, Catumbela, foi novamente objecto de estudo com um Plano 

de Urbanização, da autoria do Arq. Castro Rodrigues, para além de obras de referência 

na cidade, ao nível da arquitectura.

NOVA LISBOA  (HUAMBO) 

Nova Lisboa é a grande cidade do século XX,  associada ao governador Major José Ma-

ria Norton de Matos, que escreve, nas suas Memórias, a propósito da sua criação:

“À minha chegada a Angola tive conhecimento que ao Huambo tinha sido 

dado, nunca cheguei a saber por quem, o nome de “Pauling town”, isto é, 

“cidade Pauling”. Várias cartas vinham já dirigidas de Inglaterra para “Pauling 

town”, Angola. 

Era então Mr. Pauling, ou a sua firma, o empreiteiro da construção do Caminho 

de ferro. 

Dei ordem aos correios da Província para devolverem à procedência tal espé-

cie de correspondência, com a indicação de “destino desconhecido”, e pus-

me a estudar a fundo o caso de Huambo.” 324

323 Memória Descritiva do Anteplano Geral de Urbanização da Catumbela, dos arquitectos João Aguiar e Fernando 
Batalha, GUC, 1951 (AHU)

324 Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 3ª Edição, Lisboa, 1944, I 
Volume, pp. 125-128 
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Estudou e decidiu, sendo planeada e construída na sequência de uma decisão go-

vernamental, veiculada pela Portaria Provincial nº 1040, de 8 de Agosto de 1912, em 

que se lia: 

“1º Que seja criada uma povoação que se denominará cidade do Huambo, na 

região da Circunscripção do mesmo nome, ficando a sede desta na mesma 

povoação. 2º que essa povoação terá o seu centro no local das antigas habita-

ções da missão cathólica do Huambo. 3º Que a povoação ficará pertencendo 

à 2ª ordem”.

Esta portaria foi assinada por Norton de Matos, figura a quem a cidade ficaria sempre 

ligada. Logo a seguir tomou posse, no cargo de Administrador da cidade Artur de Castro 

Soromenho, sendo ainda nesse ano, a 21 de Setembro, que a mesma foi inaugurada, 

com algumas restrições, nomeadamente:

“(...)não são permitidas as casas de adobe, pau-a-pique ou de outros, em que 

se empreguem os materiais, a cobertura de colmo ou capim e os processos 

de edificações que caracterizam as povoações indígenas. (...)Que num arra-

balde da futura cidade, e visivelmente separado dela, se estabeleça um bairro 

indígena onde se poderão incluir as construções a que se refere o número 

anterior, sem se consentir de modo algum que esse bairro tome o aspecto 

desordenado, de ruas estreitas e sem alinhamento, de casas aglomerando-se 

num pequeno espaço, e de absoluta falta de higiene e limpeza que caracteriza 

as populações indígenas, competindo à Comissão Municipal do Huambo e à 

Administração da Circunscrição empregar todos os esforços para criar um tipo 

de esforços para criar um tipo de casa indígena, solidamente construída, e sa-

tisfazendo, pelo menos, as mais elementares condições de higiene.” 325

Como já foi referido anteriormente, é clara a segregação que sempre foi sendo feita ao 

longo do tempo. Outro momento decisivo para a vida do Huambo foi a criação do seu 

município, em 1921.326

325 Portaria nº1086 de 21.8.1912, artigos 1º e 2º – Governador Geral Norton de Matos

326 O Decreto do Alto-Comissariado, nº63, de 9 de Novembro de 1921 criando a Câmara Municipal do Huambo. 
(Norton de Matos)
Decreto do Alto-Comissariado, nº659, de 15 de Novembro de 1927 extinguindo a Câmara Municipal do Huambo e 
criando em sua substituição, uma comissão Urbana. (António Vicente Ferreira)
Título I da Carta Orgânica de Angola, de 1 de Setembro de 1928, que dá à Cidade do Huambo o nome de Nova Lisboa 
e nela estabelece a capital da Província ( O ministro das Colónias José Bacelar Bebiano)
Diploma Legislativo nº2.028 de 10 de Março de 1948, concedendo o foral à cidade de Nova Lisboa. (José Agapito de 
Sousa Carvalho)
Diploma Legislativo nº2.133 de 16 de Março de 1949, ampliando a área do foral da cidade de Nova Lisboa. (José Aga-
pito de Sousa Carvalho) in Registos de Documentos para a História do Huambo, Câmara Municipal de Nova Lisboa, 
1912-1962, das pp nº49-52 e pp. 71-72
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127.   Planta da cidade do Huambo, Eng. Carlos Roma Machado, 1912.

Huambo foi um dos grandes investimentos pessoais de Norton de Matos, que quis 

transformá-la na nova capital de Angola e numa cidade de referência, estrategicamente 

situada ao centro, para poder ter uma abrangência geral do vasto território. Foi criticado, 

especialmente pela imprensa, pela forma simples e expedita com que criava cidades no 

sertão, em locais ermos de habitações e habitantes. 

Huambo teve um anteprojecto para um plano de cidade, da autoria do Coronel de En-

genharia Carlos Roma Machado que do nada fez povoação e depois cidade, destinada 

pelas circunstâncias a ocupar um lugar importante no mundo português. O plano foi 

consolidado, apesar das várias críticas de alguns comerciantes que reclamavam da au-

sência de critérios claros para a localização dos estabelecimentos comerciais, situados, 

uns junto da estação de caminho de ferro, e outros do outro lado do vale e rio, já na parte 

nova da cidade, com um grande espaço entre ambas as zonas. Como consequência, só 

em 1916 começaram as obras de construção na zona baixa, que viriam a ser adiciona-

das ao anteprojecto pelo Arq. José Cabral da Costa e Silva.327

327 Adicionar aos 225 talhões já definidos inicialmente), novas zonas para 115 edifícios. In Nogueira, Jofre Amaral, 
A colonização do Huambo, edição subsidiada pela CM Nova Lisboa, 1953,  pp. 61
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A cidade do Huambo esteve sempre ligada ao Caminho de Ferro de Benguela, criado 

em 1903, mas foi a partir de 1921, com o regresso de Norton de Matos como alto-comis-

sário, que cresceu e foi bastante desenvolvida.

 “irradiando da povoação, retalhou-se a Circunscrição em todas as direcções 

de estradas por centenas de quilómetros; construíram-se pontes definitivas e 

edifícios públicos(...), e tudo como numa metamorfose de mata em povoação, 

crescia dia a dia, num febricitante anseio de vida e progresso.” 328

Da leitura do plano percebe-se que a parte baixa está directamente relaciona-

da com a Estação e a outra, mais alta, com alguns equipamentos de cunho 

mais administrativo e residencial. 

“Em 1923 os agrimensores Pereira da Silva e Dias Antunes elaboram um ante-

projecto de nova planta citadina.” 329

Aprovado o novo plano, quando Vicente Ferreira vem substituir Norton de Matos como 

Alto-Comissário de Angola, transforma-a em capital de Angola, (a partir de 1928 e até 

1950), e altera-lhe o nome para Nova Lisboa (nome que se iria manter até à indepen-

129.   Residências de funcionários em Nova Lisboa (cerca de 1926).128.   Uma das casas mandadas construir, 
no Huambo, pelo Alto Comissário Norton 
de Matos (1922).

328 Soromenho, Castro, in o Planalto, de 30 de Setembro de 1930, citado por, Nogueira, Jofre Amaral, A colonização 
do Huambo, Edição subsidiada pela CM Nova Lisboa, 1953, pp. 40

329 Nogueira, Jofre Amaral, A colonização do Huambo, Edição subsidiada pela CM Nova Lisboa, 1953, pp. 63

4.1.2NÚCLEOS URBANOS SOB INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA FERROVIÁRIA



251

dência), impulsionando grandes obras para o futuro.330 Nova Lisboa crescia a um ritmo 

imparável, vencendo a crise económica mundial por que passaram também as colónias 

(1929-1934), construindo-se toda a cidade, incluindo as oficinas de caminho-de-ferro e o 

respectivo bairro residencial, inaugurados em 1930. Mais tarde, deu-se a construção do 

edifício hospitalar, marcando gradualmente pontos no fazer continuado da cidade, num 

processo de substituição do capim por ruas, que lhe foi permitindo ganhar contornos de 

cidade acabada.

A autonomia da cidade ficou abalada com o abandono do cargo por Vicente Ferreira em 

1928, que a fez perder o lugar de relevância dado até então, tendo o município sentido 

alguma dificuldade em dar continuidade aos vários projectos públicos que lhe haviam 

sido deixados.

330 Nogueira, Jofre Amaral, A colonização do Huambo, Edição subsidiada pela CM Nova Lisboa, 1953, pp. 63

130.   Plano Geral de Urbanização de Nova Lisboa, Gabinete 
de Urbanização Colonial, Arq. João Aguiar, 1947/48.
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Foram várias as alterações aos múltiplos planos feitos para Nova Lisboa. Novamente 

revistos em 1929 para, em 1945, ser uma vez mais posta em causa toda a escala de 

praças, avenidas e ruas, de características monumentais, pelo presidente do Município, 

que considerava desproporcional a relação entre os habitantes e o espaço público, e 

alertava para a grande despesa afecta às populações.331 

No entanto, a importância da cidade continuou a acentuar-se, chegando ao ponto de, 

em 1940, se tornar sede de um bispado, ficando outras cidades, como Lobito, Benguela, 

Sá-da-Bandeira e Moçâmedes sob a sua égide. Seria feito pelo Gabinete de Urbanização 

Colonial e entregue ao município em 1947 um novo projecto, sendo-lhe concedido, em 

1949, o seu foral, em igualdade de condições jurídicas com as cidades portuguesas.332

O Plano Geral de Urbanização de Nova Lisboa é elaborado pelo Gabinete de Urbaniza-

ção do Ultramar, com direcção do Arq. João Aguiar em 1947/48.333 Este plano reflecte o 

modelo de cidade-jardim, muito formal no seu desenho, e vem na sequência do primeiro 

plano, apontando de forma inequívoca a relação (ou a falta dela) entre a cidade branca 

e a cidade negra. Baseia-se nos princípios do urbanismo colonial preconizado por João 

Aguiar, assente na premissa da separação: a população negra serve a população bran-

ca logo, deve estar por perto mas, nunca no mesmo espaço urbano, de que resultam os 

bairros indígenas nos arredores da cidade, constituindo unidades autónomas denomi-

nados Unidades Residenciais Indígenas. Na sequência do plano, salientamos o Estudo 

do Arranjo Urbanístico da Zona Escolar, um grande campus, composto por edifícios 

isolados, implantados por entre os espaços desportivos ao ar livre. Este grande recinto 

localiza-se no seio de uma zona residencial, onde as duas entradas (principais) ganham 

especial relevância, na medida em que se organizam no enfiamento visual de duas vias 

de importância superior. Na sequência do Plano Geral de Urbanização foram elaborados 

um conjunto de planos parciais, de que este é exemplo.

331 Nogueira, Jofre Amaral, A colonização do Huambo, Edição subsidiada pela CM Nova Lisboa, 1953, pp. 65

332 Nogueira, Jofre Amaral, A colonização do Huambo, Edição subsidiada pela CM Nova Lisboa, 1953, pp. 65-66

333 A título de curiosidade, contamos um caso ilustrativo de como as coisas aconteciam: em Março de 1944 há 
uma carta do Director Geral Interino do Gabinete de Urbanização Colonial, Rogério Augusto Cavaca, dirigida ao Sr 
Governador Geral da Colónia de Angola, dizendo:
 “Rogo a V. Exª se digne informar a Câmara de Nova Lisboa que o Exª Sr. Ministro não concordou com o 
alvitre para ser encarregado o urbanista Sr. Moreira da Silva de elaborar o projecto de urbanização daquela cidade, 
conforme foi sugerido no telegrama do Presidente daquela Câmara”.
Há sucessivas trocas de correspondência que chegam a ser curiosas e até caricatas. Quando em 8 de Março o chefe 
do Gabinete do Ministério das Colónias informa a Direcção Geral de Fomento Colonial, transcreve o telegrama do 
presidente da Câmara dirigido ao dito gabinete: 
 “Encontrando-se concluída a planta desta cidade, que será em breve remetida a V. Exª, para estudo do 
plano de urbanização ousamos lembrar a V. Exª que se encontra em Luanda o urbanista MOREIRA DA SILVA; caso V. 
Exª pretenda encarregá-lo desse trabalho, poderia visitar esta cidade para comêço dos estudos.” 
Em resposta a esta observação, o Ministro respondeu:
 “É o que fez o plano de Luanda? Isso não!! Pelo amor de Deus!.” 
Fica-se sem saber qual teria sido a razão para tal exclamação. In AHU – Proc. 4320(14) - Sala 9 – E.6 – P34 -
NO.1233
Em suma, as questões estavam envoltas em grande burocracia, fazendo com que todos os assuntos, independen-
temente da sua importância, viessem a Lisboa, passando por diversos organismos. Este episódio que ousámos 
contar dá-nos apenas conta de factos que facilitam o entendimento do contexto, ilustrando as situações através da 
pequena história. 

4.1.2NÚCLEOS URBANOS SOB INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA FERROVIÁRIA



253

133.   Vista geral sobre Nova Lisboa.

Em Outubro de 1969 houve um concurso para a elaboração do Plano Director de Urba-

nização para a cidade, promovido pela Câmara Municipal, em que vários concorrentes 

participaram. O plano deveria: 

(...)“prever a extensão racional da Cidade, com a integração dos bairros actu-

almente existentes, populares e de transição. (...) apresentar estudo viário e de 

trânsito da Zona da Baixa, com propostas de melhor aproveitamento, em altura. 

(...) e prever as ligações das diferentes estradas que bifurcam na Cidade.” 334

134.   Avenida Craveiro Lopes, Nova Lisboa.

334 Programa de Concurso e Caderno de Encargos para a execução do Plano, Nova Lisboa, 1969 (Arquivo pessoal 
dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias)

132.   Caminho de Ferro de Benguela 
e Estação, Nova Lisboa.

131.   Praça Vicente Ferreira, a escala da 
grande cidade que se queria capital.
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135.   Planta de Nova Lisboa, base para a elaboração 
do Plano Director da cidade, 1969.

136.   Estudo do Arranjo Urbanístico da Zona Escolar, 
Plano de Urbanização de Nova Lisba.
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137.   Plano Director de Urbanização de Nova Lisboa, 1972.
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O plano havia de ser elaborado pela grande firma de projectos de Lisboa, a Profabril, 

Centro de Projectos SRAL, tendo como coordenador o urbanista Eng. Mário de Azevedo 

e, como paisagista o Arq. Pais. Gonçalo Ribeiro Telles, já em 1972. A natural tendência 

da cidade crescer para sul, devido à forte presença da linha do caminho-de-ferro e do 

relevo, que sendo uma barreira difícil de transpor, faz-se pontualmente, provoca tam-

bém a leitura sobre a dinâmica da cidade e os seus aspectos mais positivos e frágeis. 

O núcleo consolidado da cidade estende-se e vai-se perdendo um pouco na imensidão 

do terreno, sem que, no entanto, se deixe de entender os seus limites. A localização dos 

equipamentos que se distribuem pelo espaço e os grandes eixos viários que da cidade 

emanam para todos os pontos, fazendo dela uma cidade central e vital. Nova Lisboa 

era a segunda maior cidade de Angola, depois de Luanda. O processo de consolidação 

do plano passava por assegurar que este posicionasse a cidade como o grande centro 

urbano, de enquadramento regional – premissa, aliás, lançada desde a primeira pedra. 

Era proposto um zonamento que previa zonas para vários usos urbanos; habitacionais, 

industriais, para infra-estruturas, de transição, verdes e de expansão, criando condições 

de orientação e gestão, propondo uma estrutura orientadora de desenvolvimento e con-

solidação, especialmente através de planos parciais.

138.   Praça Salazar (a toponímia repetida em todas as cidades). 139.   Av. Paiva Couceiro. Ao fundo o Liceu.

140.   Ao centro de Angola, Nova Lisboa.
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335 Telles, Gonçalo Ribeiro, Parque de Nova Lisboa, in Revista Arquitectura, Maio-Agosto 1971, nº121-122, pp. 112

336 Idem, pp. 113

337 Idem, pp. 113

141.   Projecto do Parque Central de Nova Lisboa, Arq. Pais. 
Gonçalo Ribeiro Telles, 1970.
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O processo de consolidação e desenvolvimento da cidade foi permitindo a existência de 

zonas verdes distribuídas pela área urbana. O projecto do Parque Central de Nova Lisboa, 

da autoria do Arq. Pais. Gonçalo Ribeiro Telles, de 1970, tira partido das áreas verdes 

arborizadas (Praça Oliveira Salazar, zona escolar, Jardim Zoológico, e conjunto da Praça 

Manuel de Arriaga e Miradouro) dos cursos de água, do parque, e da relação da cidade 

no que respeita à panorâmica envolvente.335 De concepção naturalista inspira-se nas pai-

sagens do Planalto e responde a um critério de actualidade, adaptado à maneira de ser, 

necessidade e vida do homem de então.336

A área destinada ao Parque ocupa uma grande extensão do centro da cidade, uma mancha 

de terreno alongada, desde a Praça Oliveira Salazar, até às novas zonas de expansão para 

Sul, que visava beneficiar a população de Nova Lisboa, especialmente na despoluição do 

ar e na criação de novos ambientes urbanos, lúdicos, desportivos e culturais, abrangendo 

as várias camadas etárias da população.337 Pensava-se assim uma nova cidade.
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VILA NOVA

Vila Nova é mais um caso de desenvolvimento impulsionado pela presença do Caminho 

de Ferro. A sua proximidade a Nova Lisboa, exactamente no troço entre esta e Silva Porto, 

na zona mais povoada, faz desta pequena vila um ponto importante, de natureza comer-

cial, exportando os produtos da região provenientes das fazendas em redor (milho, trigo 

e feijão, para além de uma enorme variedade de frutos, especialmente europeus).338

O seu desenho baseia-se fundamentalmente em dois princípios, a presença da linha fér-

rea e estação como limite urbano a Sul, e a expansão para Norte, Nascente e Poente. Foi 

objecto de dois planos: um de 1966, Plano Director de Urbanização, da autoria de dois 

arquitectos, Leopoldo de Almeida e Alfredo Silva e Castro (que integrava um conjunto de 

planos para várias cidades, uma Missão de que este faz parte), e outro já em 1970 foi 

criado um Plano de Zonas de Ocupação Imediata (PZOI) da autoria do Arq. Carlos Fer-

reira; ambos os planos foram elaborados na Direcção Provincial dos Serviços de Obras 

Públicas e Transportes (DPSOPT).

338 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 
1959, pp. 766

142.   PDU - Plano Director de Urbanização Vila Nova, (DPSOPT) - 
Grupo de Estudos de Urbanização,Arq. Leopoldo de Almeida e Arq. 
Alfredo Silva e Castro, 1966.
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No primeiro, está claramente identificada a estrutura de quadrícula da malha urbana, 

desenvolvida em quarteirões estreitos e compridos, em que o maior lado é exactamen-

te o que está voltado na direcção da Linha, acompanhando o seu desenvolvimento, 

fazendo-se a separação física por uma grande avenida que, nos limites da povoação, 

se transforma em estrada de ligação a outras povoações. Nestes quarteirões estão cla-

ramente identificadas as construções preexistentes, percebendo-se a estrutura urbana 

anteriormente referida, características dos aglomerados urbanos servidos por caminho-

de-ferro, formados durante o governo de Norton de Matos.

Este plano aponta claramente as zonas de expansão, quer de carácter urbano quer 

industrial, as construções a demolir e as novas construções. A proposta para novos 

quarteirões (com novo perfil de rua para construção de habitações unifamiliares isola-

das), apresenta soluções distintas do resto da cidade, embora também inseridas numa 

estrutura de quarteirão. Os edifícios, públicos e comerciais de maior interesse, surgem 

em lugares de destaque na rua perpendicular à Estação. Aparentemente, as vias não 

têm uma hierarquia definida, destacando-se mais uma ou outra conforme os alinhamen-

tos que produzem. 

Ainda neste plano há a criação de um bairro à margem da estrutura da cidade, fechado 

sobre si mesmo pelas soluções viárias e construtivas propostas, criando bandas de 

habitações unifamiliares de pequena dimensão. Este bairro, residencial por excelência, 

destaca-se de tudo o resto, no que respeita à solução construída (tipológica e viária), e 

especialmente pela escala proposta.

Já no plano de 1970, um PZOI (Plano de Zonas de Ocupação Imediata), verifica-se 

que o bairro anteriormente referido não foi executado, tendo mesmo deixado de estar 

identificado neste novo plano. A grande diferença entre as duas propostas passa funda-

mentalmente pela mudança de proporção dos quarteirões, que deixam de ser estreitos 

e compridos passando a ser mais regulares na relação entre comprimento e largura, 

resultando da supressão de arruamentos. Da leitura das peças, deduz-se que cada dois 

143.  Vila Nova.
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quarteirões propostos anteriormente, passaram a ser um. Mantém-se, no entanto, neste 

novo desenho, a tentativa de absorver as construções preexistentes. Agora, as vias de 

ligação a outros povoados são maiores no seu perfil, hierarquizando-se alguns troços da 

estrutura viária, o que resulta em alamedas e ruas de maior perfil, estando ainda prevista 

a existência de pequenas zonas ajardinadas.

Também neste caso os edifícios públicos são destacados, não pela sua localização, 

mais ou menos enfatizada pelos alinhamentos, mas sim pelos locais da cidade onde são 

necessários, o que evidencia um certo pragmatismo.

144.   PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Vila Nova, 
Planta de Apresentação, (DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, Arq. 
Carlos Ferreira, 1970. 
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ROBERT WILLIAMS

Robert Williams 339 antiga Cáala, situa-se no distrito do Huambo, a apenas 28 quilóme-

tros de Nova Lisboa. Localiza-se também junto ao caminho-de-ferro da linha de Bengue-

la, tendo esta e a estação uma enorme presença no desenho da cidade. Trata-se ainda 

de um exemplo de crescimento muito rápido, devido ao desenvolvimento económico 

da actividade agrícola e da criação de gado, especialmente para exportação. A cidade 

desenvolve-se para um e outro lado da linha, fundamentalmente para Sul, segundo uma 

estrutura de quadrícula com quarteirões rectangulares, numa tentativa de reorganizar as 

preexistências, não deixando de manter uma estrutura idêntica na zona de expansão, 

adoçando-a à topografia.

No caso de Robert Williams o caminho-de-ferro bifurca-se num dos extremos da cidade, 

formando o vértice de um triângulo sem que, no entanto, esta presença constitua uma 

barreira ao seu crescimento, que extravasa para lá da linha.

339 “O nome Robert Williams foi dado à vila em homenagem a Sir Robert Williams, valoroso inglês que foi a alma do 
C.F. Benguela e a quem a vila deve assinaláveis benefícios.”cf. Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Co-
mercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 1959, pp. 777

Não encontrámos registo do autor nem da data deste plano, mas a presença de alguns 

elementos similares aos de outros planos, leva a crer que possa ser do fim dos anos 50, 

por ter já a designação de PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata. Encontram-se 

aqui semelhanças com o plano da Vila Nova, especialmente no que se refere ao desen-

volvimento do núcleo urbano através de uma estrutura em quadrícula, com a mesma 

tendência subjacente para integrar o que já existe em matéria de construído, e destacar 

a localização dos edifícios de interesse público. No entanto, sabe-se, através da cor-

145 - 146.   Robert Williams, antiga Caala.
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respondência entre o Serviço de Obras Públicas em Luanda e o Governo do Distrito do 

Huambo que houve, na década de 50, um Esboceto de Urbanização.340

Identificam-se claramente dois momentos no desenvolvimento deste aglomerado urba-

no: primeiro a estrutura de quadrícula regular; posteriormente a expansão que, num 

primeiro momento, preenche os espaços vazios, consolidando a estrutura primária e, 

numa segunda etapa, propõe a expansão (desta vez com quarteirões irregulares que 

parecem ir-se adaptando ao terreno, criando situações de impasses), marcando no en-

tanto alguns alinhamentos com a primeira estrutura.

O facto da linha do caminho-de-ferro passar a Norte e Oeste da cidade, não a impediu 

de extravasar esses limites, já de si difíceis de transpor. O plano faz mais, não só passa 

para o outro lado da linha, nas duas direcções apontadas, como cria ainda uma faixa 

longitudinal de habitações unifamiliares isoladas, de pequena dimensão, ao longo de 

toda a extensão da mesma e até ao limite urbano. Pela escala da proposta diríamos 

estar perante um conjunto de habitações operárias, comuns nalgumas cidades (nome-

adamente em Luanda), em que pontualmente, junto à linha. 

340 Pareceres do Serviço de Obras Públicas e Transportes, do ano de 1959 – Espólio dos arquitectos Antonieta 
Jacinto e Francisco da Silva Dias.

147.   PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Robert 
Williams, Planta de Apresentação, autor desconhecido, s/d.
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LUMEGE

Lumege situa-se no distrito do Moxico, entre a cidade do Luso e Vila Teixeira de Sousa. 

É uma pequena povoação com actividade comercial decorrente da actividade agrícola 

da região, composta por umas quantas habitações e casas comerciais. O seu desenvol-

vimento deveu-se especialmente à relação com o caminho-de-ferro.

Há dois planos para Lumege, o primeiro, datado dos anos 50/60,341 é um anteplano de 

urbanização do Arq. Sabino Correia; o segundo, de 1973, é já um PZOI, da autoria do 

Arq. Adérito de Barros. De dimensão contida, com apenas dez quarteirões, o primeiro 

plano parte, com mestria e pragmatismo, das preexistências, atribuindo-lhes um sentido 

urbano com praças, ruas, e hierarquização dos espaços e edifícios públicos.

Impõe ao aglomerado uma via estruturante que limita o traçado e a construção, domi-

nados pela presença do caminho-de-ferro, estabelecendo as consequentes ligações ao 

exterior,. A via determina o fim do crescimento urbano, até ser novamente necessária 

nova expansão, com a presença das duas estruturas de ligação, ferroviária e rodoviária, 

a atribuir ao aglomerado uma potencialidade acrescida. 

341 Julga-se ser do final dos anos 50, princípios dos anos 60 devido a vários factores: representação desenhada, 
período de tempo em que o arqº Sabino Corrêa viveu em Angola e, porque ainda não é um PZOI.

148.   Anteplano de Urbanização (Estudo de Revisão) de Lumege, (DSOP / GEF) 
- Secção de Urbanização, Planta de Conjunto, Arq. Sabino Corrêa, (anos 50).
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De 1973, existe um PZOI (Plano para Zona de Ocupação Imediata), do Arq. Adérito de 

Barros, que prevê a expansão para Sul, uma vez que para Norte a linha de caminho-

de-ferro era inibidora desse crescimento, sem que, no entanto, deixar definido o limite 

através de vias de remate e de ligação a outras cidades. 

Os planos apresentados são expressivos por exemplificarem casos-tipo para aglomera-

dos de pequena dimensão, estruturados com grande pragmatismo onde se pretende, 

com um léxico de soluções relativamente reduzido, resolver todos os casos: a imple-

mentação de uma estrutura de quadrícula, assente nas pré-existências e em equipa-

mentos base como escola, igreja, serviços administrativos, mercado e, pontualmente, 

alguns outros equipamentos ligadas ao lazer, articulados por uma Avenida central ou 

um pequeno parque.

No caso do plano dos anos 70, a expansão faz-se também numa estrutura de quadrí-

cula organizada por zonas com características diferenciadas, tendo como elemento de 

continuidade a habitação integrada em unidades autónomas, com o mínimo de equipa-

mentos de apoio para cada uma destas unidades.

149.   PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Lumege, (DPSOPT) - 
Repartição de Urbanismo, Planta de Apresentação, Arq. Sabino Corrêa, Maio 1973.
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VILA TEIXEIRA DE SOUSA 

Vila Teixeira de Sousa 342 Caracteriza-se, fundamentalmente, como a última paragem do 

caminho-de-ferro da linha de Benguela, ao km 1347, o que lhe confere alguma impor-

tância. A sua história está ligada com a própria existência administrativa, cuja origem se 

perde nos tempos em que só ali existiam dois comerciantes. O solo fértil, que levou a 

uma intensificação de culturas, a riqueza piscatória dos rios e anharas 343, motivou o seu 

desenvolvimento comercial, fazendo com que outros lá se instalassem, especialmente 

a partir de 1939-40. 

“A partir de então o comerciante levou vida desafogada. Saldou as suas dívi-

das, construiu definitivamente as suas casas e foi matar saudades à metrópole, 

depois de largos anos de labor e de esperança no interior dos sertões.

Vivia-se assim na ilusão de que o tempo “das vacas gordas” seria interminável 

sem se lembrar já dos tempos difíceis passados e da hipótese de vinda da 

época “das vacas magras”.” 344 

Esta curiosa análise, inserida no Inquérito feito pelo Presidente da Comissão Municipal, 

é parte integrante da Memória Descritiva do Plano, e fazia referência à dificuldade que 

mais tarde se viria a sentir, com a generalização do comércio, elevando-se o número de 

casas comerciais e a inflação dos preços, com trocas generalizadas com produtores 

autóctones e, mais raramente, com europeus. 

Estendendo-se pelo terreno, caracterizado topograficamente por constituir um plano de 

nível, a cidade foi crescendo segundo critérios da própria população, tendo sido somen-

te mais tarde submetida às indicações do município.

É o Plano de Urbanização de 1959/60, da Direcção dos Serviços das Obras Públicas e 

Transportes (DSOPT) e da autoria do Arq. Francisco da Silva Dias (enquanto funcioná-

rio deste organismo), que acaba por introduzir as regras de ordenamento e expansão 

342 Corresponde à povoação do Luau, antes de lhe ter sido mudado o nome em 1929, para perpetuar o nome do 
estadista, Ministro do Ultramar, que tomou a iniciativa da construção do Caminho de Ferro de Benguela. Há ainda uma 
situação curiosa que resulta da Convenção Luso-Belga de Julho de 1927, em que a Bélgica, a troco de uma área de 
3 km2 no Zaire, cedeu ao Governo Português o território de 3,5 km2 que corresponde ao Posto Sede de Luau, sede 
da Circunscrição do Dilolo. Em 1956, a junta Local do Dilolo foi transformada em Comissão Municipal de Vila Teixeira 
de Sousa. In Inquérito - Memória Descritiva do Plano de Urbanização de Vila Teixeira de Sousa, Direcção dos Serviços 
das Obras Públicas e Transportes (DSOPT), da autoria do Arq. Francisco da Silva Dias, 1959/60, feito pelo Presidente 
da Comissão Municipal de vila Teixeira de Sousa, pp. 4-6

343 Anhara – Planície desarborizada ou com vegetação rasteira, que alaga no tempo das chuvas e depois seca: são 
importantes as anharas do Moxico, onde os indígenas pescam a célebre toqueia, aos milhões. In Granado, António 
Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola Antonito, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 1955, pp. 508

344 Inquérito (elaborado pelo Presidente da Comissão Municipal de Vila Teixeira de Sousa) parte integrante da 
Memória Descritiva do Plano de Urbanização de Vila Teixeira de Sousa, da Direcção dos Serviços das Obras Públicas 
e Transportes (DSOPT), da autoria do Arq. Francisco da Silva Dias, 1959/60, pp. 6 (arquivo do autor)
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150.   Plano de Urbanização Teixeira de Sousa, (DPSOPT) 
- Secção de Urbanização, Planta do Existente, Arq. 
Francisco da Silva Dias, 1960.

151.   Plano de Urbanização Teixeira de Sousa, 
Planta de Zonas, Arq. Francisco da Silva Dias, 1960.

desta vila. Tal como a grande maioria das cidades que se desenvolvem junto às linhas 

de caminho-de-ferro, esta não é excepção, expandindo-se para um dos lados da mes-

ma. A composição urbana desenvolve-se a partir duma estrutura viária de quadrícula, 

rematada por uma rua que funciona como circunvalação, agarrando as preexistências, 

de forma a valorizar ambos os tempos de intervenção, seguindo de forma atenta os 

princípios da Carta de Atenas. 

“Procurou-se nesse sentido conjugar a estrutura recticular da povoação antiga, 

característica dos aglomerados que nasceram ao longo do caminho de ferro 

de Benguela, com uma de caracter mais orgânico, em que as zonas a criar e 

os edifícios que constituirão o seu equipamento se dispõem em relação ao 

existente de forma a constituir um todo capaz de criar uma vida equilibrada no 

plano colectivo através da satisfação das funções do urbanismo moderno:

habitação   trabalho/recreio   circulação”.345

Este é um exemplo de como se estruturava e dava continuidade a um conjunto de casas 

preexistentes, neste caso com uma estrutura de quarteirão, a localização do comércio no 

gaveto, a praça em frente à estação de caminho-de-ferro, começando os quarteirões a 

difundir-se conforme se vão afastando da estação e da linha de caminho-de-ferro. Antes 

do plano, já era um aglomerado com algumas peças de equipamento, nomeadamente 

igreja, prisão, hospital, matadouro, fazenda e administração, mercado e campo de avia-

ção. Após a intervenção, o desenho da cidade ganhou uma nova estrutura, objecto de 

análise e proposta. Para habitação prevê-se o complemento da zona já existente com 

345 Memória Descritiva do Plano de Urbanização de Vila Teixeira de Sousa, da Direcção dos Serviços das Obras 
Públicas e Transportes (DSOPT), da autoria do Arqº Francisco da Silva Dias, 1959/60 (arquivo do autor)
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edifícios mistos (habitação e comércio), bem como zonas essencialmente habitacionais, 

sendo propostas tipologias que vão desde as habitações unifamiliares isoladas, gemina-

das ou em banda, prevendo-se que fossem deste último tipo as habitações dos bairros 

destinados às “populações menos evoluídas”.

No que respeita ao trabalho, verifica-se a distribuição das actividades da população por 

quatro ramos: indústria, agricultura, comércio e serviços, numa articulação com as várias 

zonas habitacionais. As zonas de recreio estão muito associadas aos desportos ao ar 

livre, juntamente com o cinema e o rádio-clube. Os espaços verdes, enquanto espaços 

de recreio e lazer, sem funções definidas, constituem parte integrante de todo o tecido 

da cidade, quer no interior dos quarteirões, quer criando espaços com carácter semi-

público, ou espaços públicos por excelência. Ao nível dos novos equipamentos surge 

153.  Arranjo do Centro Cívico de Teixeira da Sousa, 
Volumetrias, Arq. Francisco da Silva Dias, 1960.

152.  Plano de Urbanização de Teixeira da Sousa, Planta 
de Apresentação, Arq. Francisco da Silva Dias, 1960.

154.  Perspectiva do Centro Cívico, Arq. Francisco da Silva Dias, 1960.
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um novo mercado, com um edifício próprio, e ainda um hotel, uma escola e um centro 

cívico. As circulações estabelecem-se segundo dois sistemas distintos, o do peão e o 

do automóvel.

Veja-se a escala da própria intervenção da nova cidade, solta no espaço, agarrada a 

um conceito, fazendo jus à noção de liberdade que a própria terra dava. A dimensão 

de cada rua, larga e generosa no seu perfil, generalizava-se por toda a cidade, numa 

hierarquia de valores e princípios, desde a estação e a praça até à “circunvalação”, que 

rematava e limitava a expansão. 

A intervenção seguiu uma metodologia que definia primeiro uma análise e inquéritos, pas-

sando depois à proposta com uma visão em zoom, nas diferentes escalas do território, 

partindo do geral para o particular, da cidade para o bairro, até ao nível do projecto ur-

bano, definindo a praça, a volumetria dos edifícios, cérceas, apontando inclusivamente 

o seu carácter. Embora fosse comum e natural os planos serem feitos depois da análise 

e inquéritos, já não era tão habitual vê-los chegar a um nível de pormenor tão grande, 

limitando-se geralmente, e salvo raras excepções, a escalas mais gerais.

157.  Administração do Concelho de Vila Teixeira da Sousa.

155.  Vila Teixeira da Sousa. 156.  Estação de Caminho de Ferro, a última paragem.
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CAMINHO DE FERRO DO SUL: VILA ARRIAGA, SÁ-DA-BANDEIRA, CHIBIA, CHIANGE E MATALA

VILA ARRIAGA

Vila Arriaga, no distrito de Moçâmedes, beneficia da sua posição em relação à linha de 

caminho de ferro do Sul, entre Moçâmedes e Sá-da-Bandeira. Esta zona está ligada, 

por um lado, e a nível urbano, a uma estrutura comercial entre europeus e nativos, por 

outro, à presença de grandes explorações agrícolas desenvolvidas por várias e numero-

sas fazendas em seu redor. O comércio da vila consiste, fundamentalmente, em trocas 

comerciais de artigos relacionados com a pecuária, entre a população branca e a autóc-

tone.346 As fazendas europeias acumulam a exploração de culturas agrícolas como o 

café, sisal, tabaco e milho entre outras, com a criação de gado, com presença especial 

da célebre raça caracul.347 Vila Arriaga é quase um entreposto de toda esta envolvente, 

sendo daqui que parte o abastecimento deste tipo de produtos, especialmente, para 

Moçâmedes. 

346 A estrutura económica dos “Mucubais”, população autóctone sendo dos maiores pastores de Angola na cria-
ção de gado bovino, in Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª 
Edição, Luanda, 1955, pp. 537

347 Idem, pp. 537-539

158.  Plano Parcial de Urbanização, Zonas de Ocupação Imediata de Vila Arriaga, 
Planta de Apresentação, RSOPT / RDOPH - Secção de Urbanização, 1960.
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Dado a relevância do comércio na vida económica da vila, não é de espantar que os 

edifícios com este fim se localizassem junto à estação de caminho de ferro. Os anos 50 

foram de forte crescimento económico, quer da vila quer de todas as estruturas agríco-

las do concelho. Há registo de um Plano Parcial de Urbanização de Zonas de Ocupação 

Imediata, do início dos anos 60 (provavelmente 1961), sem indicação do autor, da RSOPT/

RDOPH (Repartição dos Serviços de Obras Públicas e Transportes / Repartição dos Ser-

viços de Obras Públicas e Habitação), que estrutura e expande a vila para Norte e Este 

(ao longo da linha). 

Da forma da inter-relação das construções existentes com a nova proposta, resulta um 

cuidado meticuloso em cerzir as partes, assentes numa estrutura de quarteirões, compos-

tos especialmente por edifícios isolados. Entre o existente e o proposto surge um espaço 

verde de ligação, apontando para uma zona habitacional, estando previstos equipamen-

tos básicos, distribuídos por toda a vila, de forma a criar equilíbrio no seu funcionamento. 

Em aglomerados urbanos com esta dimensão, é comum verificar que os espaços urbanos 

estão equipados com “um pouco de tudo”. Os espaços verdes, os espaços desportivos, 

o pequeno hospital, a escola, a igreja, o mercado, o matadouro e, neste caso, a estação, 

elemento agregador do funcionamento urbano, conferem à vila um carácter de aparente 

independência, e de sustentabilidade.

SÁ-DA-BANDEIRA

Sá-da-Bandeira  (Lubango) localiza-se à margem do caminho-de-ferro do Sul, na estra-

da para Moçâmedes, no planalto da Huila. O concelho da Huila foi criado em 1850, pelo 

Marquês de Sá-da-Bandeira.348

Para este, o “1º passo para a execução de um sistema de colonização euro-

peia no interior da província de Angola, por meio da qual se consolida a segu-

rança pública e se a civilização na mesma província, se proteja eficazmente 

o comércio e se amplie, até aos sertões remotos, a influência da autoridade 

portuguesa”.349 

Foram feitas várias tentativas de colonização e povoamento, quase todas mal sucedidas. 

Venceu a colonização Madeirense, conduzida por gente humilde, que facilmente aceitou 

as dificuldades. Sensível ao facto, Norton de Matos enalteceu aquele povoamento em 

prolongados discursos, referindo-o como exemplo. A Colónia de Sá-da-Bandeira foi a 

348 Dias, Gastão Sousa, A cidade de Sá-da-Bandeira, Câmara Municipal de Nova Lisboa, 1957, pp.12

349 Idem, pp. 13
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primeira estrutura que viria a dar lugar à futura cidade. Em 1891 foi criada a primeira 

Câmara Municipal e, em 1892, publicado o regulamento de distribuição das águas.350 A 

colónia começava a ganhar contornos urbanos. 

 “A colónia compõe-se de duas povoações denominadas: povoação de baixo 

e povoação de cima, dispostas segundo o rumo les-oeste, que forma o eixo 

longitudinal da colónia do Cacondo.(...) A povoação de baixo é a mais impor-

tante pela população, área cultivada, ruas bem dispostas,  espaçosas e limpas, 

bonitos edifícios públicos e particulares. Na direcção les-oeste tem a colónia 

três ruas com a largura de 15 metros e o comprimento de 350, denominadas 

Pinheiro Chagas, Guilherme Capelo e Ferreira do Amaral; no sentido norte-sul, 

6 com a mesma largura e o comprimento de 300 metros, com os nomes Índia, 

Câmara leme, Madeira, Álvaro Ferreira e Leitão Xavier.”(...) 351 

Seria este o primeiro desenho da colónia, que se transformaria em cidade a partir de 

1923, quando a linha de caminho-de-ferro atingiu o planalto.

Em 1947, foi elaborado para Sá-da-Bandeira, um Plano de Urbanização da autoria do 

Arq. João António Aguiar, no Gabinete de Urbanização Colonial. Analisando este projecto 

e o seu desenho geral, identifica-se o carácter da estrutura da cidade, de pequenas di-

mensões, cujo perímetro, está perfeitamente definido como o está também a sua relação 

com o caminho-de-ferro, bem como as ligações às outras cidades, Humpata/Tchinvingui-

ro, Benguela, Moçâmedes, Nova Lisboa. Assinalam-se ainda as zonas de expansão, com 

o parque urbano e os equipamentos desportivos a funcionar como remate para sudoeste, 

após o limite da linha de caminho-de-ferro.

159.  Lubango - Rua Pinheiro Chagas (Sá-da-Bandeira).

350 Dias, Gastão Sousa, A cidade de Sá-da-Bandeira, Câmara Municipal de Nova Lisboa, 1957, pp.35

351 Nascimento, Dr. Pereira do, (médico da armada) descreve a colónia no seu livro ”O Distrito de Moçâmedes”, 
citado por, Dias, Gastão Sousa, A cidade de Sá-da-Bandeira, Câmara Municipal de Nova Lisboa, 1957, pp.35-36
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160.  Vista aérea da cidade Sá-da-Bandeira. 161.  Planta da cidade de Sá-da-Bandeira 
(anos 40).

162.  Plano Geral de Urbanização de Sá-da-Badeira, Esboceto, Gabinete 
de Urbanização Colonial, Arq. João António Aguiar, 1947/49.
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A cidade está dividida a meio por um pequeno curso de água na direcção nascente/po-

ente. No entanto, o núcleo preexistente situa-se a norte deste curso de água, organizan-

do-se segundo uma quadrícula que agarra as construções antigas, também estruturadas 

numa lógica de quadrícula, marcando a longitudinalidade do seu desenho. Praticamente 

no topo a poente surge, como remate desta quadrícula e transversalmente à mesma, 

uma Praça a que se faz referência noutras peças desenhadas de pormenor. No entanto, 

pela sua escala e proporção, esta praça assemelha-se mais a uma avenida ou boulevard, 

(dado o seu carácter de centralidade e importância), ajardinada e ladeada por edifícios, 

nomeadamente de habitação, comércio, e assumidamente de interesse público (cor-

reios, Palácio do Governo, Banco de Angola, Obras Públicas). Importa referir a forma 

167.  Plano Geral de Urbanização de Sá-da-
Badeira, Arranjo de Jardins da Residência do 
Governo, Gabinete de Urbanização Colonial, 
Arq. João António Aguiar, 1947/49.

163 - 166.  Plano Geral de Urbanização de Sá-da-Badeira, 
Arranjo da Praça - duas propostas,, Gabinete de Urbanização 
Colonial, Arq. João António Aguiar, 1947/49.

168.  Plano Regulador, Zonificação, Câmara Municipal 
de Sá-da-Bandeira, s/d.
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169.  Parte do Plano de Urbanização de Sá-da-Bandeira, 
(DPSOPT) - Repartição de Urbanismo,s/d.

laboriosa como se cose o velho e o novo. Os planos são elementos de referenciação na 

relação das cidades entre si, reflectindo-se no seu desenho. No caso concreto, Sá-da-

Bandeira mostra-se como uma cidade de grande centralidade, radial, que lança tentácu-

los que lhe permitem estabelecer as comunicações com outros centros urbanos.

Já nos anos 60 352 há registo de outro plano, o Plano Regulador, feito na Câmara Muni-

cipal da cidade e que, em termos de indicadores, se vai apoiar no plano anteriormente 

referido. Reforça a estrutura nele proposta no que diz respeito à expansão da cidade, 

dando mais destaque ao respectivo zonamento. 

Há ainda referência a um terceiro plano, parte do Plano de Urbanização, em que já é 

apresentada proposta de projecto urbano, reforçando o crescimento da cidade para 

além do curso de água, tratando e limitando o seu enquadramento. Esta proposta que, 

pelo seu desenvolvimento, quase se assemelha a um desenho prévio de um plano de 

pormenor, estabelece critérios para as vias de ligação estruturantes, criando uma rede 

viária hierarquizada, que resulta numa estrutura de quarteirão definida por um serpentear 

pelo terreno, mais ou menos regular, mas com um limite de expansão definido.

352 Data provável, justificada por alguns elementos gráficos contidos no plano
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173.  Praça dos Fundadores, Sá-da-Bandeira. 174.  Zona central da cidade.

172.  Urbanização Parcial de Sá-da-Bandeira, zonagem, 
(DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, s/d.
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170.  Vista aérea da cidade. 171.  Vista aérea da cidade (cerca de 1950).
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CHIBIA

Chibia localiza-se perto de Sá-da-Bandeira e o facto de passar a ter estação de cami-

nho-de-ferro, foi um elemento de extrema importância económica. 

Dada a fertilidade da região, desde 1880 que vários colonos tentaram, atraídos pela 

riqueza das águas do Tchimpumpunhime, tendo-se fixado aqui doze famílias de madei-

renses. Apesar das dificuldades que levaram à partida de muitos, o número de colonos 

foi aumentando . Em Maio de 1927, a povoação foi elevada à categoria de vila e, em 

1964, o seu nome oficial foi mudado para Vila João de Almeida.353

Chibia vivia muito do comércio e da pequena agricultura, sem uma cultura característica 

em especial. A actividade agrícola era desenvolvida tanto por colonos, como por indíge-

nas, verificando-se também a criação de gado. É uma vila de pequenas dimensões, mas 

com um pouco de todas as funções, o que lhe dá auto-suficiência.

353 Dias, Gastão Sousa, A cidade de Sá-da-Bandeira, Câmara Municipal de Nova Lisboa, 1957, pp. 47-48

175.  Anteplano Geral de Urbanização, Planta de Urbanização, Gabinete 
de Urbanização Colonial, Arq. João António Aguiar, s/d.
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Caracteriza-se, especialmente, pela presença do rio e do caminho-de-ferro (paralelos 

entre si), bem como da respectiva estação. Esta circunstância traduz-se na divisão da 

cidade em duas partes, ligadas por uma ponte sobre o rio, vencendo o vale por onde este 

passa. Quase iguais em dimensão, as duas partes do aglomerado resultam da forma 

como o edificado se vai estendendo pelos dois lados da encosta, integrada na cordilheira 

da Chela. Se, de um lado, o primeiro e também o mais regular na sua quadrícula, resulta 

do crescimento e desenvolvimento das construções dos primeiros colonos madeirenses 

que ali se fixaram a partir de 1880 (data da sua fundação), do outro lado, o traçado é já 

mais irregular, mais orgânico e adaptado à topografia.

176.  Anteplano Geral de Urbanização, Planta de Zonas (DPSOPT - JEF) - Secção 
de Urbanização (Adaptação do Plano elaborado no GUU), Arq. Sousa Mendes 
s/d.
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Tivemos acesso a dois planos, sem data mas com referência ao autor, Arq. Sousa Men-

des e ambos designados como Anteplano Geral de Urbanização da Chibia. Num dos 

planos existem duas peças desenhadas, a Planta de Zonas e a Planta de Urbanização, 

com uma referência à sua adaptação ao plano elaborado no Gabinete de Urbanização 

do Ultramar. Este facto leva-nos a crer que o primeiro seja do Arq. José António Aguiar, 

e a datá-lo provavelmente de 1948/9, por duas razões: primeiro, porque nele vem as-

sinalada a Estação de Caminho de Ferro (que apenas foi construída no início de 1949) 

depois, porque não se verificam alterações significativas ao nível da estrutura urbana e 

do seu desenho, numa série de elementos formais, nomeadamente remates de vias e as 

zonas desportivas a Este da vila. O facto da mudança do nome da cidade ter ocorrido 

em 1954, e nos planos a sua denominação ser ainda Chibia, é mais um factor que apon-

ta para a sua elaboração em data anterior a essa mudança.

177.  Anteplano Geral de Urbanização, Planta de  Urbanização, (DPSOPT - JEF) - Secção 
de Urbanização (Adaptação do Plano elaborado no GUU), Arq. Sousa Mendes s/d.
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CHIANGE

Chiange situa-se na Huila, na estrada de Sá-da-Bandeira para Sul, próximo de Chibem-

ba. Embora localizada à margem do caminho-de-ferro, na ligação entre Sá-da-Bandeira 

e Moçâmedes, esse troço só foi construído nos primeiros anos da década de 50, e o 

plano a que tivemos acesso não contempla a presença deste. É um caso atípico da rela-

ção da cidade com o caminho de ferro, uma vez que não é considerado elemento de de-

finição do seu desenho. Embora o plano não esteja datado, julgamos que possa ser do 

início dos anos 50, uma vez que é do Ministério do Ultramar – Gabinete de Urbanização 

do Ultramar e por não se inscrever no modelo dos planos do Gabinete, que preconizava 

essencialmente no modelo de cidade-jardim. No entanto, a proposta é muito regrada no 

sentido em que, com um léxico urbano reduzido de praças, avenidas e ruas, e através 

de uma estrutura de quarteirão e da distribuição por zonas funcionais, encerra o núcleo 

urbano através de uma via de remate, o que acontece em vários casos mais tardios.

178.  Anteplano Geral de Urbanização de Chiange, Planta 
das Zonas, Gabinete de Urbanização do Ultramar, s/d.
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MATALA

Matala, situa-se na Huila, entre Sá-da-Bandeira e Serpa Pinto, na região de Quipungo, 

junto à linha de caminho-de-ferro e barragem da Matala. Esta começou a ser construída 

em 1954, no Rio Cunene, e depois da sua inauguração simbólica pelo Presidente da Re-

pública, General Craveiro Lopes, passaria a chamar-se Barragem Salazar, sobre a qual 

passaria uma ponte com 929m de comprimentos e dois tabuleiros, um para automóveis 

e outro para comboios.354 

A presença da barragem, (com influência determinante) e a consequente irrigação das 

terras, criou expectativas quanto à possível instalação de agricultores e criadores de 

gado na região. Nos anos 50, a Brigada de Povoamento do Cunene, tomaria medidas 

para atrair e fixar colonos na região, especialmente militares desmobilizados, através da 

criação de colonatos. O processo de atracção de novos colonos passava por pagar-lhes 

a viagem e um salário mensal durante os dois primeiros anos, além do fornecimento de 

elementos necessários ao início de uma actividade agro-pecuária.355 

A construção da Barragem criaria, só por si, pequenos bairros para os seus funcionários, 

à imagem de outras empresas.

Matala, ou melhor, Aldeia da Matala, faz parte do Colonato Europeu do Cunene, e des-

de a sua implementação tem 32 famílias instaladas e enquadra-se no modelo da co-

lonização dirigida. Outras aldeias fazem parte do Colonato, nomeadamente Aldeia de 

Castanheira de Pêra, Algés-à-Nova, Aldeia do Freixiel, Vila Folgares, contando também 

com 28 famílias indígenas. Repetindo em certa medida o modelo seguido no Colonato 

da Cela, também neste a actividade base é a agro-pecuária, tentando manter hábitos e 

costumes metropolitanos.356

A influência da Barragem foi grande, juntamente com a presença do caminho de ferro 

que só aí chegaria nos 50.357

Na sequência da necessidade de sedimentação do território, viriam a ser criados nesta 

região, com grande rapidez, mais de trinta novos aglomerados. Assim, foi elaborado 

para Matala um Plano de Urbanização, da autoria do Arq. Vasco Morais Soares, do qual 

não há referência de data, mas que, a julgar pelos restantes planos do autor (entre 1970 

e 1974), se depreende ser do mesmo período. 

354 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 
1955, pp. 553

355 Guerra, João Paulo, Memória das Guerras Coloniais, Edições Afrontamento, 2ª Edição, Porto, 1994, pp. 115

356 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 
1959, pp. 749

357 Idem, pp. 749
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Também aqui se constata a forma expedita já referida no que respeita à intervenção ur-

bana, a que acresce a presença do caminho-de-ferro e a localização à beira rio, embora 

a relação entre o aglomerado e o rio não seja clara, especialmente devido à presença 

da barragem neste exacto ponto e pelos níveis de água causados, antes e depois dela. 

A planta apresentada remete para o Existente, Zonamentos e Eixos Viários, numa sobre-

posição de ordens, para permitir uma leitura generalista do existente e do proposto. As 

ligações a outras cidades e aglomerados, mais uma vez, tornam clara a “rede” urbana 

criada no território.

Muito embora seja da mesma época da criação do Colonato da Cela, a estrutura urba-

na criada na Matala em nada se assemelha à da Cela, mais prático este, e mais formal 

a Cela.

179.  Plano de Urbanização de Matala, Planta do Existente / 
Zonamentos e Eixos Viários, Arq. Vasco Morais Soares, s/d.
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NÚCLEOS URBANOS SOB INFLUÊNCIA DA REDE RODOVIÁRIA

4.1.3

O conjunto de exemplos apresentados neste capítulo refere-se a aglomerados que se 

desenvolveram sob a influencia rodoviária, tendo no comércio o seu motor de desenvol-

vimento e actividade principal. Este fazia-se, fundamentalmente, entre a população eu-

ropeia e a africana (em pequena escala) especialmente na troca de produtos agrícolas, 

ou resultava das exportações de produtos de cada região, entre europeus. 

Da dimensão dos aglomerados, depreende-se a sua importância relativa face ao terri-

tório, sendo alguns deles apenas pequenos conjuntos - grupos de casas que se foram 

mantendo durante décadas, inalteráveis. Devido ao comércio, estes aglomerados es-

tabeleciam-se junto das vias rodoviárias, seu único meio de acesso. Apenas a partir 

dos anos 60 se intensifica a infra-estruturação rodoviária, assumindo os traçados das 

vias preexistentes, muitas delas simples picadas. Desta forma, estes aglomerados são 

atravessados pela estrada, que se torna parte integrante do núcleo urbano. As grandes 

empresas gasolineiras passariam a construir postos de abastecimento, nestas estra-

das/ruas, que se revestem de forte interesse, exactamente pela constante circulação 

rodoviária. Esses pontos de abastecimento eram marcantes, quer no desenho quer na 

vida dos aglomerados urbanos. 

Os pedidos das empresas para a autorização da sua construção eram dirigidos às 

Câmaras ou Comissões Municipais que, por sua vez, pediam pareceres sobre a sua 

localização à Direcção dos serviços de Obras Públicas e Transportes – Secção de Ur-

banização. Os pareceres eram sempre fundamentados no Plano existente para cada 

aglomerado ou, na sua ausência, os elementos eram analisados e elaborava-se um 

croquis sobre a sua relação com a envolvente, seguidamente remetido à entidade que 

o havia pedido.

No processo de povoamento e urbanização, nem todos os distritos foram objecto do 

mesmo tipo de desenvolvimento, tendo o seu destino sido assimétrico, consequência 

do crescimento económico que cada um ia tendo, o que provocava, naturalmente, uma 

maior intensificação do povoamento, quer fosse dirigido (pelo Estado) quer simplesmen-

te pelas escolhas de particulares.

Para este processo contribuíram vários arquitectos, nomeadamente João António Aguiar 

e Fernando Batalha com o plano para Vila Nova e Teixeira da Silva em 1951 Adérito Bar-

ros com vários planos, para Cambulo e Portugália nos anos 70,358 Henrique de Carvalho 

e Cuango em 1973, Caculama, Chibemba, Luachimo e Xá-Muteba em 1974; Tavares 

358 Embora sem data, mas sendo planos do arquitecto Adérito Barros e, em comparação aos restantes planos de 
sua autoria, considera-se da mesma época, entre 1970 e 1974.
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Nunes, que fez o plano para Sanza Pombo em Maio de 1975, (a um mês do início da 

guerra entre os partidos de libertação de Angola, e meio ano antes da independência); 

Vasco Morais Soares, que fez o plano para Quela e Duque de Bragança em 1972 e 

Caconda em 1973; Sabino Luís Martins Correa do plano para Quilengues, em 1965, e 

Muriege e Dala em 1971 e, novamente, Teixeira da Silva em 1971, Gabela em 1975; José 

Frederico Ludovice, que fez um dos primeiros PZOI em 1961 para Quilengues; e Maria 

de Lourdes Rodrigues, que fez um plano parcial para Carmona em 1968 e para o de 

Caculama em 1970. 

HUILA

Huila é uma pequena povoação de perfil comercial com base na produção agrícola e 

situa-se a escassos quilómetros de Sá-da-Bandeira. O bom clima da região seria um 

factor determinante para a fixação de população. D. Francisco Inocêncio de Sousa Cou-

tinho (1764/1772), lançou as bases para a criação de uma povoação denominada Alba 

Nova.359 Houve várias tentativas mal sucedidas de povoamento espontâneo, no de-

correr do século XIX. De forma direccionada fora fundada a colónia militar, em 1875, 

proposta por Sá-da-Bandeira, também sem sucesso. Mas, ao longo do tempo, várias 

pessoas foram-se fixando, autonomamente e sem ajudas oficiais, acabando por consti-

tuir a povoação da Huila, junto à fortaleza.360

Para a Huila conhecem-se dois planos, completamente distintos, especialmente no carác-

ter urbano subjacente a cada um deles. Dada a sua história, depreende-se que as estru-

turas apresentadas nos planos devam ser expansões, uma vez que há referência a uma 

fortaleza na sua constituição e, ao nível do plano, não se encontra referência à mesma. 

359 Dias, Gastão Sousa, A cidade de Sá-da-Bandeira, Câmara Municipal de Nova Lisboa, 1957, pp. 11

360 Idem, pp. 43-45
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Uma das propostas aparece datada de 1956, com indicação de “copiado de um dese-

nho da RDS agrimensura da Huila”, deduzindo-se que seja dessa mesma data. Neste 

plano, apresentado com alguma elementaridade dada a solução e os aspectos gráficos, 

é proposta a absorção de uma anterior ocupação espontânea, por uma estrutura regular 

de escassos quarteirões, traduzida num número reduzido de pequenos edifícios disper-

sos. Os quarteirões integram essas construções, com destaque para a igreja e a casa 

do chefe de posto. 

A outra proposta, que se deduz ser posterior, tem uma abordagem quase antagónica, 

mais formal, mais hierarquizada, criando níveis de vivências sugeridos pelos espaços 

urbanos: praças, largos e avenidas. A imagem de cidade constrói-se através da fluidez 

e na relação entre a morfologia dos espaços públicos e as tipologias do construído, in-

tegrando ainda no seu desenho, as anteriores construções dispersas, através de zonas 

verdes, num tecido contínuo.

Em ambas as propostas é evidente a presença da estrada que dá acesso a Huila, de 

ligação a Sá-da-Bandeira e às missões. Na primeira solução, esta via atravessa o núcleo 

urbano, longitudinalmente ao seu desenvolvimento, passando a fazer parte integrante 

das vias do aglomerado.

180.  Urbanização da Huila, Esboceto, s/d .
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No segundo caso, o plano proposto promove a relação directa entre a igreja preexistente 

e o núcleo urbano, através da abertura de uma avenida de francas dimensões que se 

desenvolve no seu enfiamento visual. Do ponto de vista espacial, esta relação é inter-

rompida pela presença da estrada original que, apesar de marginal relativamente ao 

núcleo, estabelece claramente um segundo limite urbano, quase numa tentativa de que 

este se estenda até ela.

Note-se que em nenhuma das propostas está indicada uma rua ou estrada de remate, 

que coloque um fim ao aglomerado. Contrariamente à situação mais comum em que, 

por influência das unidades de vizinhança, a estrada de remate se constituía como uma 

forma prática de limitar o espaço urbano, tornando inexistente o efeito de periferia. 

181.  Esboceto de Urbanização da Huila (DSOPT-
GEF) -Secção de Urbanização, 1956.
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CUILO

Cuilo, na Lunda, é um caso similar ao primeiro exemplo da Huila, pela forma como 

integra as construções preexistentes resolvendo, em pouco mais de dez quarteirões, a 

urbanidade pretendida. De notar a regularidade da estrutura do aglomerado, também 

atravessado pela estrada municipal de acesso a outras povoações, contendo alguns 

edifícios de interesse público, administrativo e religioso. Sendo um exemplo de singela 

elementaridade, também neste como noutros casos, o que parece significativo é a forma 

expedita com que se cria um aglomerado, com um mínimo de funções urbanas asse-

guradas, preparado para acolher pessoas. Este exemplo, ao contrário da maioria das 

situações, não tem desenhada a via de remate no seu limite, não estabelecendo a clara 

fronteira cidade/mato, deixando anunciar uma continuidade do seu traçado, perpetuan-

do uma certa espontaneidade no seu crescimento.

Deste Estudo Urbanístico da RDOP/Lunda, não existem dados relativamente à data e ao 

autor de projecto. Não obstante, e tendo em conta os aspectos atrás referidos, depreen-

de-se ser também dos anos 50.

182.  Estudo Urbanístico de Cuilo, RDOP / Luanda, s/d.
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MURIEGE

O caso de Muriege , na Lunda, foi também objecto de um Esboceto de Urbanização da 

Direcção Provincial dos Serviços de Obras Públicas (DPSOPT) – Repartição de Urba-

nismo, de1971 da autoria de Sabino Luís Martins Corrêa. Este caso, fundamentado em 

alguns princípios pragmáticos atribui uma ordem ao aglomerado.

Com base nas construções preexistentes, o plano introduz uma composição urbana 

onde essas construções são contempladas, assumindo a passagem da estrada interur-

bana pelo seu centro. A estrutura urbana é desenvolvida em quarteirões, 10 no seu total, 

não sendo perceptível a existência, subjacente ao desenho do plano, um conceito ou um 

modelo de referência, antes um certo pragmatismo na resolução de um problema. Num 

desses quarteirões, no maior, é apontada uma hierarquia de espaços sugerida pela 

introdução de um léxico característico deste período, o impasse. Embora este tipo de 

espaços urbanos traga subjacente uma nova apropriação e vivência, no plano não são 

indicados mais elementos, tão só o desenho e perfil das vias. A delimitação do perímetro 

do aglomerado através de uma via de remate é também aqui assumido de forma clara, 

separando o que é urbano do que, efectivamente, não é.

É interessante observar, também, o facto de apenas em 1971 estar a ser feito um plano 

para este aglomerado onde, até então, tinham vivido portugueses, embora poucos, liga-

dos ao comércio com as populações autóctones, sem com elas partilharem o mesmo 

espaço urbano. Na década de 50, existiam apenas três casas comerciais, o que poderá 

eventualmente ter contribuído para a não elaboração mais antecipada de um plano.

183.  Esboceto de Urbanização de Muriege (DPSOPT), 
Repartição de Urbanismo, Arq, Sabino Corrêa, 1971.
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DALA

Dala, também na Lunda, e sendo o plano do mesmo ano e do mesmo autor do anterior 

exemplo, Sabino Luís Martins Corrêa, reflecte as características atrás enunciadas. Trata-

se de um PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata, da Direcção Provincial dos Ser-

viços de Obras Públicas e Transportes (DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, de 1971. 

A estrada municipal passa a fazer parte do pequeno aglomerado sendo também seu 

limite a nascente, absorvendo as construções preexistentes. Com mais duas novas vias, 

a sul e poente, o aglomerado forma um triângulo onde se inscreve a estrutura urbana, 

organizando-se em quarteirões, de dimensões variadas, de limites claramente definidos. 

Ao centro, numa zona mais aberta a que corresponde o vértice do triângulo, localizam-

se alguns edifícios públicos, e que representarão o centro cívico. Assim, o pragmatismo 

e o carácter expedito da intervenção fazem anunciar um pequeno aglomerado urbano 

que representa, no contexto do território, um ponto comercial, na proximidade de outros 

centros urbanos mais relevantes, nomeadamente Henrique de Carvalho, na Lunda e a 

cidade do Luso, no Moxico.

184.  PZOI - Planta de Zonas de Ocupação Imediata de Dala, Planta de 
Apresentação, (DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, Arq. Sabino Corrêa, 1971.
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VILA TEIXEIRA DA SILVA

Vila Teixeira da Silva é a sede de concelho mais povoado de Angola, o Bailundo, no pla-

nalto de Benguela.361 É um aglomerado de importância comercial e centro de produção 

agrícola, actividades que se mantêm como características dominantes, tendo em conta 

as trocas comerciais com os nativos e a expectativa da ocupação europeia no domínio 

da agricultura. É uma pequena povoação, limitando-se a possuir a Administração do 

Concelho e a Junta Local. 

“É uma terra progressiva e de largo futuro, dispondo já de bons edifícios, tanto 

oficiais como particulares. Tem um aspecto urbano bastante agradável e atraen-

te, com a sua arborização e o seu amplo jardim público, havendo interessantes 

pontos de vista abrangendo vastos panoramas da paisagem dos arredores.” 362

360 Memória Descritiva do Anteplano Geral de Urbanização de Vila Teixeira da Silva, dos Arquitectos João Aguiar 
e Fernando Batalha, GUC, 1951 (AHU)

361 Idem

185.  Anteplano Geral de Urbanização de Teixeira da Silva, Gabinete de 
Urbanização Colonial, Planta de Apresentação, arquitectos João António 
Aguiar e Fernando Batalha, 1951.
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Em 1951, foi elaborado o Anteplano Geral de Urbanização, no Gabinete de Urbanização 

Colonial, da autoria dos arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha. O plano 

propunha o reaproveitamento do núcleo urbano existente, ordenando-o, evidenciando 

a preocupação de não alterar os lotes já definidos. A parte mais antiga caracteriza-se 

por ter uma estrutura radial com centro numa praça, aproximando-se de uma estrutura 

mais ortogonal na parte mais moderna. Os arruamentos preexistentes eram largos e, 

segundo os autores, em número excessivo, dando origem a um mau aproveitamento do 

solo. Criaram-se áreas de expansão da vila, prevendo o seu desenvolvimento urbano, 

especialmente para Este e Nordeste, aproveitando o declive suave existente, com zonas 

habitacionais e comerciais. Foi dado especial destaque à criação de um parque que 

serve de protecção ao Reducto, obra defensiva de carácter histórico, que deu origem à 

Vila e constitui a sua mais significativa obra de valor histórico.

186.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Teixeira da 
Silva,(DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, Planta de Apresentação, 
Arq. Sabino Corrêa, 1971.
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A organização da cidade e o seu funcionamento, regem-se pelos princípios da cidade-

jardim adaptado à escala e condições da cidade, não deixando, no entanto, de se orien-

tar em termos de acessibilidades e distribuição, como se de uma unidade de vizinhança 

se tratasse. 

Encontra-se nos planos do GUC um planeamento por zonas, com referência, neste 

caso, a zonas mistas, residenciais, monumentos nacionais, espaços livres, verdes e 

rurais, distribuídos pela cidade e cada uma dela regida por um conjunto de princípios 

orientadores próprio. 

O novo plano, que data de Dezembro de 1971, da autoria do Arq. Sabino Corrêa, um 

PZOI da Direcção Provincial dos Serviços de Obras Públicas e Transportes (DPSOPT) 

– Repartição de Urbanismo, promove fundamentalmente as zonas de expansão que se 

ajustam aos limites já existentes, adaptando-se ao desnível do terreno, a Norte. Neste 

segundo plano, identificam-se com clareza as soluções apontadas no primeiro, agora 

com os edifícios já construídos, as peças de equipamento redistribuídas e adaptadas às 

novas necessidades, e as ligações a outras cidades perfeitamente definidas.

O Reducto, considerado no primeiro plano como a peça de maior interesse e integrado 

por uma estrutura verde de grande dimensão (estabelecendo ele próprio um limite), vê-

se agora enquadrado numa pequena mancha verde, inserido num quarteirão, rematado 

por outro onde se localiza uma peça de equipamento de grande dimensão. Deixa de 

estar colocado à margem, passando a integrar a cidade de forma mais visível, passível 

de ser mais apropriado pela dinâmica da vila.
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SANZA POMBO

Sanza Pombo situa-se no distrito do Uige, e é, dos exemplos encontrados, um dos mais 

tardios, um PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata da Direcção Provincial dos 

Serviços de Obras Públicas e Transportes (DPSOPT) – Serviço de Urbanismo, da autoria 

do Arq. Tavares Nunes, já de 26.05.1975, perto da data da independência, a 11.11.1975. 

É mais um exemplo da necessidade do Estado de dotar de condições urbanas os pe-

quenos aglomerados espontâneos. À data da elaboração do plano, já a independência 

era um dado consciente, sem margem para dúvidas. No entanto, os técnicos conti-

nuavam o seu trabalho, alheados das questões políticas, como se o planeamento e a 

política vivessem de costas voltadas.

Mais complexo que os anteriores, este plano revela exactamente os mesmos princí-

pios e sistemas. Nele encontramos um aglomerado ajustado à situação topográfica, 

muito acidentada e, portanto, com expansão muito condicionada. Identificam-se as 

preexistências, um conjunto de casas organizadas em linha, ao longo da estrada de 

acesso que o atravessa. A proposta de expansão vem então dar forma urbana a este 

conjunto de casas, fazê-lo crescer por entre ruas ortogonais, formando retícula sempre 

que possível, contando, mais uma vez, com a rua de remate do aglomerado, para lhe 

colocar um fim.

187.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Sanza Pombo, 
Planta de Apresentação, (DPSOPT) - Serviço de Urbanismo, Arq. Tavares 
Nunes, 1975.
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HENRIQUE DE CARVALHO

Henrique de Carvalho (Saurimo) era a capital do distrito da Lunda, tendo sido elevada à 

categoria de cidade no fim dos anos 50. Saurimo é o nome nativo e, Henrique de Carva-

lho o nome atribuído à sede do distrito em 1923, numa homenagem prestada por Norton 

de Matos ao militar que, no final do século XIX, foi encarregado de uma missão junto do 

imperador da Lunda, para obter conhecimento das populações do interior e das condi-

ções físicas do sítio. Depois de concluído o seu trabalho, Henrique de Carvalho propôs, 

a criação do distrito da Lunda, tendo ocupado o lugar de primeiro governador do jovem 

distrito, em 1895.363

363 Henriques, Isabel de Castro, Percursos da Modernidade em Angola, Instituto de Investigação Científica e Tropi-
cal – Instituto da Cooperação Portuguesa, Lisboa, 1997, pp. 137-138

190.  Zona central da cidade, (1956-7) .
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A cidade de Henrique de Carvalho beneficia da sua localização geográfica e estrutura 

viária periférica, por se encontrar no percurso entre Luanda/Malange e o Dundo (sede 

da companhia de diamantes de Angola), e ainda junto à ligação ao Luso. Este facto não 

só acabou por torná-la um entreposto comercial, como permitiu o desenvolvimento da 

agro-pecuária. 

O plano apresentado, um PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata do Arq. Adérito 

de Barros, vem enfatizar os princípios urbanos já absorvidos anteriormente. Com uma 

ocupação muito recente, já no século XX, a cidade surge num planalto, estruturada em 

quadrícula, com os edifícios oficiais e públicos sempre isolados. Ganham destaque, 

191 - 192.  Edifícios mistos na central da cidade, (1969) .

193.  O jardim, o Palácio do Governo e a avenida principal . 194.  O Palácio do Governo (1969) .
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195.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Henrique de 
Carvalho, Planta de Apresentação, (DPSOPT) - Serviço de Urbanismo, 
Arq. Adérito Barros, 1973.
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quer na sua relação com a morfologia do espaço público, quer pelo carácter do seu de-

senho, destacando-se nomeadamente: a igreja de 1930, o hospital, a escola e o clube, 

de finais de 40, os correios, o palácio do governador e a sua residência já dos anos 50, o 

liceu de 1960, entre outros. Este plano tardio, de 27 de Agosto de 1973, veio, no entanto, 

trazer algumas novidades, como o estabelecimento de zonas de expansão e as suas 

vocações, a criação de novas zonas residenciais para populações economicamente 

menos estabilizadas, a reorganização da estrutura viária e a criação de novos acessos, 

especialmente com a consolidação de grandes rotundas (preexistentes) que, de forma 

monumental, conferem uma nova escala à cidade. 

Tal como Henrique de Carvalho, também muitas outras cidades e aglomerados em Ango-

la, seguem modelos urbanos de grande pragmatismo, o que faz com que, independente-

mente da sua dimensão, estejam dotadas de uma série de elementos que as tornam auto-

suficientes. Pode apenas haver um elemento representativo de cada função, mas há. 

196 - 197.  Vista aérea da cidade, 1963.
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LUACHIMO

Luachimo, situa-se no distrito da Lunda, sendo um aglomerado essencialmente comer-

cial, de carácter espontâneo, que se localiza nas imediações do Dundo e usufrui da 

proximidade deste. 

Com um plano de 15 de Fevereiro de 1974, PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Ime-

diata, do Arq. Adérito Barros, inscreve-se no mesmo registo dos planos que temos vindo 

a abordar. O resultado é o pragmatismo de quem intervém num aglomerado com um 

vasto conjunto de casas organizadas segundo um princípio que permite concluir, pela 

diferença de escala entre elas, que umas serão habitações da população autóctone e, 

poucas, muito poucas, da população branca. Esta interpretação deve-se ao facto da 

198.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Luachimo, Planta do 
Existente, (DPSOPT) - Serviço de Urbanismo, Arq. Adérito Barros, 1974.
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proposta passar pela demolição do conjunto de casas mais pequenas, mantendo as 

maiores e, acima de tudo, mantendo as vias principais que delimitam o aglomerado, 

dentro do qual está projectado um bairro com pequenos lotes, que se deduz ser um 

bairro para a população indígena. 

A pequenez do aglomerado, especialmente depois de removidas as casas menores, 

reflecte a falta de intervenção ao longo de várias décadas, que se tenta colmatar através 

do referido plano. Repare-se que se trata de um sítio onde se foi vivendo, embora em 

condições que nem sequer podiam ser consideradas urbanas, tendo sido necessário 

aguardar por 1974 para ver chegada a hora de dotar este pequeno aglomerado de algu-

ma urbanidade, dando assim também a devida importância aos seus habitantes.

199.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Luachimo, Planta de 
Proposta, (DPSOPT) - Serviço de Urbanismo, Arq. Adérito Barros, 1974.
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CAMBULO

Cambulo, também na Lunda, é uma povoação de cariz essencialmente comercial. A 

proposta apresentada vem clarificar o modelo, ou o sistema deste tipo de planos, todos 

do mesmo período, baseados nos mesmos princípios, e também do mesmo autor, o 

arquitecto Adérito de Barros (anos 70).

Há alguns elementos característicos, nomeadamente a estrada que atravessa a povo-

ação, e uma via com que encerra e limita o núcleo. No seu interior resulta a necessária 

composição entre o que já existia, meia dúzia de casas alinhadas ao longo da estrada, 

e as novas soluções de quarteirões irregulares com a criação de impasses, sugerindo 

vivências distintas. 

A estrada que passa a assumir-se como via urbana ganha, neste exemplo, o papel de 

avenida, pelo grande perfil e centralidade que assume, cruzando com uma outra avenida 

de menor extensão e que, por essa razão, se estabelece como a praça. 

200.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Cambulo, Planta 
de Apresentação e Zonagens, (DPSOPT) - Serviço de Urbanismo, Arq. 
Adérito Barros, s/d.
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CHIBEMBA

Chibemba, na Huila, localiza-se à margem da estrada principal para Sul, e é também 

plano do Arq. Adérito Barros de 1974, que assina simultaneamente como Director de 

Serviço da Direcção Provincial dos Serviços de Obras Públicas e Transportes (DPSOPT) 

– Repartição de Urbanismo. 

Este exemplo é também redundante na forma como limita o núcleo através da via de 

remate e, também, na estrada que atravessa a povoação. O plano propõe um modelo 

urbano bastante formal, com um esquema de organização de cidade composta por três 

núcleos residenciais autónomos, que traduzem o entendimento do desenho subjacente 

a cada uma delas; duas zonas fazem a integração das construções preexistente, conju-

gando “zonas residenciais” com “zonas para economicamente débeis” 364, traduzindo-se 

numa estrutura de quadrícula formada por ruas e praças; a terceira, resulta em núcleos 

que, formalmente, são círculos compostos por pequenos lotes e espaços verdes, com 

atravessamentos pedonais, assegurando ainda as futuras expansões. 

Nestes exemplos mais tardios, e muito provavelmente por razões políticas, as zonas de 

habitação para “economicamente débeis” integravam os núcleos urbanos, sem que fosse 

claro a quem se destinavam, deixando implícita uma integração racial. Simultaneamente, e 

porque não era clara essa integração ou separação, era no entanto notório que essa popu-

lação seria, também ela, portuguesa, contrariando a ideia de que bastava ser colono para 

ser afortunado, pressupondo não haver distinção económica entre brancos e negros.

364 Designação dada no plano a zonas de habitação económica

201.  Estudo Urbanístico de Chibemba, Plano de Apresentação, 
Arq, Adérito Barros, 1974.



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO300

XÁ-MUTEBA

Xá-Muteba situa-se entre Malange e Henrique de Carvalho (Saurimo), no distrito da Lunda, 

estando incluída na região algodoeira e concessão da Cotonang. 5 de Fevereiro de 1974 

é a data de um PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata, do Arq. Adérito Barros. 

Embora pouco regular no seu desenho, a solução apresentada inclui as preexistências, 

identificando-se claramente duas zonas distintas a que correspondem, também, escalas 

de intervenção diferentes. Numa delas, atravessada pela estrada municipal, as vias são 

de maior perfil e os quarteirões mais extensos, enquanto a outra integra ruas serpente-

adas com quarteirões de reduzida dimensão, propondo lotes também muito pequenos. 

Verifica-se em todo o conjunto urbano uma hierarquização de vias e funções, com a 

presença acentuada dos impasses, deixando claro quais as áreas de futura expansão.

202.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Xá-Muteba, 
Planta de Apresentação, Arq. Adérito Barros, 1974.

4.1.3NÚCLEOS URBANOS SOB INFLUÊNCIA DA REDE RODOVIÁRIA



301

CUANGO

Cuango, no Uige, está já muito próximo da fronteira com a República Democrática do 

Congo, constituindo-se também um aglomerado de cariz comercial.

A zona onde se localiza o aglomerado é bastante acidentada, mantendo também as ca-

racterísticas gerais já referidas: a estrada que atravessa o aglomerado, junto da qual se 

localizam as construções preexistentes, e a via de remate. A via de atravessamento acaba 

por transformar-se na rua principal, tornando-se avenida com contornos de praça, num 

troço do seu percurso, onde naturalmente se localizam os edifícios de maior importância. 

Este plano, também um PZOI, do Arq. Adérito Barros de 1973, resolve os problemas 

emergentes do aglomerado com grande objectividade e pouco formalismo, ao contrário 

do caso de Chibemba.

203.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata do Cuango, 
Planta de Apresentação, Arq. Adérito Barros, 1973.
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CACULAMA

Caculama, localiza-se na estrada de Malange para Henrique de Carvalho (Saurimo) e 

antes de Xá-Muteba, é também um aglomerado onde o comércio foi factor determinante 

para o seu desenvolvimento.

Para Caculama foram elaborados dois planos, um em 1970, da Arq. Maria de Lourdes 

Rodrigues e, em Junho de 1974, um outro do Arq. Adérito Barros, ambos PZOI. Dos dois 

planos, com apenas quatro anos de diferença, depreende-se que o primeiro não chegou 

a ser implementado, baseando-se ambos em princípios similares, como a estrada de 

atravessamento e a via de remate. No entanto, embora as respectivas áreas de inter-

venção sejam análogas, o primeiro plano é mais formal e mais repetitivo nas propostas 

habitacionais, apontando vários tipos de equipamento, deixando uma grande área ex-

pectante no meio do aglomerado, prevendo a a construção futura de ensino secundário, 

sugerindo assim um núcleo de grandes dimensões ligado às várias fases de ensino. 

Nesta proposta, a estrada ganha perfil de avenida, atingindo ao centro alargamentos no 

seu desenho, provocando espaços assemelhados a terreiros/praças, fazendo frente à 

204.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Caculama, 
Planta de Apresentação, (DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, 
Arq. Maria de Lourdes Rodrigues, 1970.
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escola primária e à escola da missão – lado a lado os dois tipos de ensino, ou ainda nou-

tro, com o edifício da Câmara Municipal e outros edifícios de interesse público. Perpen-

dicularmente a este espaço urbano uma nova avenida desemboca no espaço lúdico por 

excelência, piscina, ginásio, campo de jogos, cinema. O conjunto de funções propostas 

pressupunha um crescimento e desenvolvimento futuro, que se não viria a verificar.

Do segundo plano emerge o pragmatismo já por diversas vezes referido, integrando, no 

mesmo espaço, vários tipos habitacionais destinados a pessoas com diversos níveis de 

vida, deixando de lado a procura de um espaço urbano mais formal, mas também mais 

cuidado. No entanto, as mesmas funções urbanas são aqui contempladas, desta vez de 

menor escala, talvez mais consentâneas com a realidade. Procura também hierarquizar 

os espaços urbanos na contiguidade a edifícios de referência. Desta vez, os espaços 

lúdicos perdem a relevância obtida no anterior plano.

Mais do que um modelo de referência, encontramos o sentido prático para uma aplica-

ção perspicaz, a situações muito concretas de uma vida urbana em franco desenvolvi-

mento, muito embora a data do plano anunciasse já o fim do período de colonização.

205.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Caculama, 
Planta de Apresentação, (DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, 
Arq. Adérito Barros, 1974.
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PORTUGÁLIA

Portugália, na Lunda, fica no Norte junto à fronteira com a então República do Zaire, na 

proximidade do Dundo, onde estava instalada a Companhia de Diamantes de Angola, 

Diamang. Portugália era a cidade que beneficiava da presença da Diamang e, simultanea-

mente, apoiava. Também o Arq. Adérito Barros fez para Portugália um PZOI (s/d) 365, com 

características similares aos restantes planos apresentados, contando com a estrada de 

atravessamento e a via de remate. Pautado pela presença da estrada que, também neste 

caso passa a assumir-se como avenida, remata numa pequena praça onde se fixam al-

guns edifícios com alguma relevância, nomeadamente o hotel, assim como ao longo de 

toda a avenida, as escolas, a fazenda ou os correios. 

O aglomerado organiza-se segundo uma estrutura simples de quadrícula por forma a ab-

sorver as preexistências, criando uma rede de avenidas, ruas, praças, largos e impasses, 

adequando pelo espaço da cidade edifícios públicos e funções lúdicas. Fica definido no 

plano as áreas de reserva, assim como as de futura expansão, assinalando-se a presen-

ça da pista de aviação, próxima do núcleo urbano, dada a importância que esta tinha na 

rede de mobilidade dos seus habitantes.

365 Provavelmente de 1973 ou 1974, uma vez que são destes anos, todos os planos deste autor

206.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Portugália, 
Planta de Apresentação, Arq. Adérito Barros, s/d.
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QUILENGUES

Quilengues, situa-se na Huila, na estrada de Sá-da-Bandeira para Benguela. Para esta 

povoação que vive do comércio de gado e da exploração agrícola foram elaborados 

dois planos. O primeiro, de 1961, é do Arq. Frederico Ludovice e, o segundo, do Arq. 

Sabino Luís Martins Corrêa, em 1965, revisão do primeiro, ambos PZOI.

O plano inicial, de 1961, enfatiza a continuidade construía ao longo da via principal, que 

resulta da estrada municipal, e onde estão também construídos os edifícios preexis-

tentes, absorvidos e mantidos no plano. Para além desta avenida, que passa a ganhar 

três direcções distintas, seguem-se as zonas intersticiais, onde se localizam habitações 

unifamiliares, que deixam anunciar grandes zonas verdes por onde se organizam as 

áreas desportivas. 

Entre os dois planos existem poucas diferenças, uma vez que o segundo é apenas a 

revisão do primeiro, alterando para habitação a zona que anteriormente estava prevista 

207.  PPUZOI - Plano Parcial de Urbanização de Zonas de Ocupação 
Imediata de Quilengues, (DSOPT / RDOPH) - Secção de Urbanização, 
Planta de Apresentação, Arq. José Frederico Ludovice, 1961.
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208.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata (revisão) 
de Quilengues, (DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, Planta 
de Apresentação, Arq. Sabino Corrêa, 1965.
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como desportiva. Contrariamente aos planos já analisados para aglomerados de cariz 

comercial, estes dois planos apresentam um grafismo completamente diferente dos res-

tantes, assemelhando-se mais ao que era utilizado nos planos elaborados no Gabinete 

de Urbanização Colonial.
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CUANGAR

Cuangar,  localiza-se no Cuando Cubango, a Sul, Junto à fronteira com a Namíbia. Para 

Cuangar foi elaborado um plano, do Arq. Sabino Luís Martins Corrêa, da Direcção Pro-

vincial dos Serviços de Obras Públicas e Transportes (DPSOPT) – Repartição de Urba-

nização, sem data. 

Cuangar é uma vila ribeirinha voltada para o rio Lubango, junto do qual se desenvolveu. 

Assinala-se um conjunto de construções próximas do rio e, mais especificamente ao 

longo de uma via que se desenvolve ao longo do rio, sendo precisamente a estrada que 

liga Cuangar a Serpa Pinto. 

Constituindo um Esboceto Prévio, este plano difere, em alguns aspectos dos outros, 

especialmente pelo nível de definição da proposta e da sua abrangência de intervenção. 

Caracteriza-se fundamentalmente pela definição da estrutura viária principal que abarca 

todas as construções preexistentes, de assentamento linear ao longo da estrada, pas-

sando a assumir o papel de avenida. Embora o esboceto assinale, fundamentalmente, 

as funções urbanas existentes e a marcação da estrutura viária, tenta também enfatizar a 

relação de proximidade ao rio, definindo uma praça central com a presença de edifícios 

públicos e da igreja. Não são definidas novas áreas habitacionais nem de expansão. 

O facto de ser uma povoação ribeirinha, encontram-se algumas particularidades que a 

distingue das demais, mantendo-se, no entanto os aspectos comuns. 

209.  Estudo Prévio de Cuangar, (DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, 
Planta de Apresentação, Arq. Sabino Corrêa, 1965.
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GABELA

Gabela começou por ser um posto militar criado em 1907, servindo de ponto de apoio 

militar à penetração portuguesa em Angola.366 Como noutras vilas e cidades de Angola, 

também na Gabela o desenvolvimento urbano dependia das oscilações do mercado 

comercial, interno ou externo. Neste caso, a subida das cotações internacionais do café, 

impulsionaria o seu crescimento, especialmente no pós-guerra. As populações foram 

atraídas para todos os locais férteis para o cultivo do café, ficando ligadas à sua explora-

ção e comércio, através da constituição de fazendas e actividades complementares.367 

As funções administrativa e comercial caracterizam o funcionamento desta vila, que pas-

sa a cidade em 1962, sendo claramente marcada pela vida rural agrícola, na presença 

de grandes e pequenas fazendas.368

366 Mendes, Maria Clara, Gabela (estudo geográfico de uma pequena cidade de Angola), in Separata Garcia de 
Orta, , Sér. Geogr., Lisboa, 2 (1), 1974, pp. 29

367 Idem, pp. 36

368 Idem, pp. 46-50

210.  Igreja de Sta Isabel, Gabela. 211.  Gabela, vista geral.

212.  Gabela, bairro para trabalhadores da Fazenda 
Boa Entrada.

213.  Escolha de café Gabela.
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369 Mendes, Maria Clara, Gabela (estudo geográfico de uma pequena cidade de Angola), in Separata Garcia de 
Orta, , Sér. Geogr., Lisboa, 2 (1), 1974, pp. 36

370 Idem, pp. 36

A cidade começou a desenvolver-se especialmente a partir de 1961, quando a guerra 

colonial estimula a ida das populações para os centros urbanos, por segurança.369 Estes 

factos provocam novas estruturas, onde em torno da pequena cidade consolidada se 

organizam, em satélite, os bairros de população negra. 

Em 1975, muito embora o processo de descolonização fosse já uma realidade, é elabo-

rado pelo Arq. Sabino Luís Martins Corrêa um Plano de Urbanização da Gabela - Zonas 

de Ocupação Imediata. 

Da análise do plano e em comparação com as plantas da cidade de 1970, depreende-

se que o objectivo seria reestruturar as zonas consolidadas e preencher os vazios entre 

as zonas urbanizadas e os bairros indígenas, passando estes a constituir o tecido da 

cidade. Por Gabela se localizar numa zona de declives acentuados, a estrutura urbana 

adopta um sentido geomórfico, “agarrando-se” às encostas para acompanhar esses 

mesmos declives. Este esforço é feito com base em propostas de edifícios isolados, ou 

grupos de edifícios isolados, contrariando o desenho do núcleo da cidade tradicional, 

organizada em quarteirão em torno de locais de encontro como a praça e o terreiro, o 

centro cívico e a zona comercial.

Da Gabela partia a linha de caminho-de-ferro que a ligava à costa a Porto Amboim, cuja 

construção se iniciou em 1922, para dinamizar o transporte dos produtos para o litoral. 

Contudo, esta linha caíra em desuso, dada a lentidão do seu percurso, em contraponto 

com a eficácia das linhas rodoviárias, especialmente a partir dos anos 60.370

214.  Plano de Urbanização- Zonas para Ocupação Imediata da 
Gabela, Planta de Apresentação, Arq. Sabino Corrêa, 1975.
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CACONDA

Caconda situa-se na estrada de Matala para Nova Lisboa, na Huila. Foi inicialmente 

lugar de presídio com um forte. A sua fundação data de 1682, e é obra do governador 

João da Silva e Sousa que, com elementos defensivos, procurava assegurar o comércio 

do sertão de Benguela.371

O concelho integra várias fazendas agrícolas, bem como um conjunto significativo de 

casas comerciais. Há ainda uma forte produção agrícola e pecuária com indústria trans-

formadora de produtos alimentares. De referir a proximidade ao caminho-de-ferro, entre 

as linhas de Benguela e do Sul, o que, somado à rede rodoviária, valorizava bastante o 

desenvolvimento económico.

Em 1954, é elaborado o Plano Geral de Urbanização pelo Gabinete de Urbanização do 

Ultramar, sendo seus autores os arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha. 

Este plano procura dar resposta às necessidades de ordenamento da cidade, origina-

das pelo grande desenvolvimento comercial e agrícola de que foi sendo alvo. Os anos 

50 foram fecundos em prosperidade e o plano reflecte exactamente isso. 

371 Logo após a sua fundação, o forte foi atacado e destruído pelo soba Bonga da região, que matou todos os 
europeus e a guarnição militar indígena. Em 1674, era Governador-geral D. Francisco Inocêncio de Sousa Godinho, 
quando Caconda mudou de lugar, tendo-se fixado onde ainda hoje se encontra. In Granado, António Coxito, Dicioná-
rio Corográfico - Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, Angola, 1955, pp. 60

215.  Plano Geral de Urbanização de Caconda - Gabinete de Urbanização 
do Ultramar, Planta de Zonas, Arq. João António Aguiar, 1954.
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O desenho da vila é marcado pela centralidade da avenida, de grande perfil, que  per-

corre longitudinalmente toda a sua extensão. O limite da área urbana faz-se pela via que 

circunda o seu perímetro, deixando claro as vias de ligação a outras cidades. O modelo 

de intervenção rege-se, em certa medida, pelos princípios da cidade-jardim no sentido 

em que há uma grande aposta nos tipos habitacionais unifamiliares, criando espaços ver-

des de ligação, com marcação pontuada dos equipamentos públicos. As zonas mistas 

desenvolvem-se ao longo da avenida, definindo uma clara centralidade, e onde o seu de-

senho assume escala e vivência de boulevard, ladeado por duas filas de árvores, quase 

uma praça quando ligada a edifícios marcantes da cidade. A norte da cidade é dado um 

especial destaque às zonas desportivas e lúdicas, com o parque desportivo e o clube.

216.  Plano Geral de Urbanização de Caconda, 
Planta Parcial, Arq. João António Aguiar, 1954.
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Quase vinte anos após a elaboração deste plano, em 1973, é elaborado para Caconda 

um PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata, do Arq. Vasco Morais Soares. São 

criados novas áreas de expansão, propondo uma lógica de crescimento com novos 

acessos, novas avenidas, grandes eixos viários que anteviam um inesperado cresci-

mento, rasgando limites e estabelecendo novas ligações. Se no plano anterior havia 

apenas uma entrada e uma saída da cidade, este plano introduz exactamente uma certa 

radialidade ao nível do acessos – entradas e saídas. 

Do primeiro plano teriam ficado muitas acções para colocar em prática, assumindo-se o 

que anteriormente estava construído, nomeadamente a avenida/boulevard e os edifícios 

contíguos, e uma ou outra peça de equipamento, bem como a continuidade dos quartei-

rões com propostas de habitação unifamiliar, desta vez com novas zonas habitacionais 

com lotes de menor dimensão, relocalizando e redimensionando as áreas desportivas.

217.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Caconda, 
Planta de Apresentação, Arq. Vasco Morais Soares, 1973.
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QUELA

Quela situa-se próximo de Malange, a norte da estrada que liga a Henrique de Carvalho, 

na região do algodão. É uma povoação comercial, atravessada pela estrada principal 

que passa a fazer parte da estrutura viária urbana. É visível a presença das construções 

preexistentes, resultantes da instalação de comerciantes que, de forma continuada, vi-

riam a constituir um aglomerado, ao lado do Rio Quibo, sem, no entanto, estabelecerem 

uma relação directa com ele.

Também para Quela seria feito um plano do mesmo autor, o Arq. Vasco Morais Soares, 

na Direcção Provincial dos Serviços de Obras Públicas e Transportes (DPSOPT) – Re-

partição de Urbanismo, em 1972.

Na Planta de Apresentação e Zonamento, verifica-se a criação de uma rede viária com 

ligações a vários centros urbanos, nomeadamente Malange, Cundaria Baza e Longo, e 

ainda a indicação das vias que deverão dar lugar a futuras expansões.

Com recurso a poucos elementos de composição, verifica-se um conjunto de grandes 

quarteirões irregulares, por vezes acrescidas de impasses, criando soluções mais inti-

mistas, sem contudo anularem a existência da praça e respectivas peças de equipamen-

to, mantendo e valorizando as preexistências.

218.  Plano de Quela, (DPSOPT) - Repartição de Urbanismo, Planta 
de Apresentação e Zonamento, Arq. Vasco Morais Soares, 1972.
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DUQUE DE BRAGANÇA

Duque de Bragança na região de Malange, é a vila e sede de concelho, cujo nome e 

localização estarão sempre ligados às Quedas do Duque de Bragança. Para além das 

actividades comerciais, agrícolas e pecuárias, o turismo viria a ser um factor a desenvol-

ver, dado o carácter excepcional da presença natural.372

Assim, da Direcção Provincial dos Serviços de Obras Públicas e Transportes (DPSOPT) 

Serviço de Urbanismo, seria elaborado, pelo Arq. Vasco Morais Soares, em 1972, um 

PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata.

Tal como muitos outros, também este Plano tenta, de forma engenhosa, reforçar o 

compromisso entre as construções preexistentes e a nova reestruturação, mantendo e 

reforçando os alinhamentos existentes. Uma particularidade interessante, presente em 

grande número de planos, é o facto de se juntar ao núcleo inicial uma nova zona habi-

tacional, destinada aos “economicamente débeis”, de acordo com a legenda da peça 

desenhada, Planta de Apresentação e Zonamento. Contrariava-se assim a habitual ten-

dência para afastar as populações negras do centro da cidade.

372 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico - Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 
1955, pp. 220

219.  PZOI - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Duque 
de Bragança, (DPSOPT) - Serviço de Urbanismo, Planta de 
Apresentação e Zonamento, Arq. Vasco Morais Soares, 1972.
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CARMONA

Antes, de seu nome Uige, viria a chamar-se Carmona já nos anos 60. Situa-se no distrito 

do Uige, entre S. Salvador e Salazar, sendo o reflexo claro de como uma determinada 

cultura agrícola e o comércio a ela ligado, fazem de uma cidade um dos seus motores, 

a influência do café. Os anos 50 foram, no terreno, a consolidação do poder do café, 

na medida em que a cidade cresceu, desenvolvendo-se a construção, quer de iniciativa 

privada, como de iniciativa estatal com casas para funcionários públicos. Não faltava 

também o carácter lúdico e turístico, com os clubes e cine-teatros, hotéis e campos 

desportivos.

Foi elaborado pelo Gabinete e Urbanização Colonial um Plano de Urbanização, à ima-

gem dos restantes centros urbanos, sem que aqui seja possível ser dado nota dele. 

No entanto, já em Novembro de 1968, da Direcção Provincial dos Serviços de Obras 

Públicas e Transportes (DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, seria elaborado o Plano 

de Urbanização, da autoria da Arq. Maria de Lourdes Rodrigues. Este plano, através da 

Planta Parcial indicia a preocupação em estabilizar certas partes da cidade, sem que 

220.  Plano de Urbanização de Carmona, (DPSOPT) Repartição de 
Urbanismo, Planta Parcial, Arq. Maria Lourdes Rodrigues, 1968.
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haja uma visão de conjunto. Observa-se o traçado de certas vias, e a sua relação ao 

edificado, habitações unifamiliares isoladas, com a presença da capela, do rádio clube, 

do cinema e do centro comercial (repare-se que propõe apenas um edifício, com alguma 

dimensão para a função comercial). Já a avenida central, de largo perfil, propõe edifícios 

em altura, enfatizada pelo remate com um pequeno parque que envolve a igreja. Este 

plano se resolve algumas questões, por outro lado deixa uma série de situações em 

aberto, deixando por concretizar a utilização dos espaços intersticiais. A presença da 

topografia acidentada e de difícil resolução, será um dos factores para que se apresente 

com este carácter inacabado. 

221.  Vista parcial da cidade, Carmona (cerca de 1963).
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A CRIAÇÃO DE COLONATOS 

4.2

Ao longo do período da colonização Portuguesa em Angola encontram-se várias formas 

de povoar o território. Entre elas, destacam-se os colonatos,373 criados pelo Estado em 

acções dirigidas, numa tentativa de estabelecer núcleos de população de raça branca 

em regiões onde esta se pudesse fixar melhor ou, paralelamente, por grupos de pes-

soas que, particularmente e de forma autónoma, pediam concessões ao Estado para 

poderem ocupar o território; há ainda colonatos ligados às grandes companhias de fo-

mento.

Numa breve passagem pela história, constatam-se, no século XIX, especialmente a par-

tir de 1837, algumas tentativas de povoamento da colónia pelo Estado, com cidadãos 

oriundos da metrópole, numa tentativa de contrariar a infiltração de colonos estranhos. 

Para além dos deportados e suas famílias (a quem oferecia viagens gratuitas), o Estado 

promoveu a partida de vários grupos para as povoações fundados no Sul da colónia, 

pelo governador Sousa Coutinho, Alba Nova (Quipeio), Sarzedas (Lusseque), Coutins 

(Caconda), Passo de Sousa (Quipeio), Linhares (Galangue Grande).374 A iniciativa dos 

particulares levou à vários grupos a ocuparem-se com as actividades agrícola e pisca-

tória em Moçâmedes, onde foram criadas quatro feitorias,375 das quais três tiveram um 

tempo de duração curto. Também um significativo número de pescadores algarvios se 

fixou na Baía de Moçâmedes, parte deles em Porto Alexandre. Ainda para Moçâmedes 

iria um grupo de 173 colonos portugueses, anteriormente radicados em Pernambuco, 

onde se sentiam vítimas de perseguição por parte dos brasileiros.

Houve algumas tentativas de colonização no planalto da Huila, mas o primeiro grupo 

que se fixou, em 1849, acabaria por desapareceu sem deixar rasto.376 Em 1852, é cria-

do, por decreto, o Fundo Especial de Colonização, para fomentar outro tipo de acções 

de povoamento.377 

373 “Sistema económico-social de exploração agrária por meio de colonos, em cuja linha de evolutiva encontramos 
duas fases distintas: o colonato servil e o colonato voluntário”.(...) in Serrão, Joel, Dicionário da História de Portugal, 
Livraria Figueirinhas, Porto, Vol. II, pp.104
No caso concreto da colonização portuguesa, o modelo de colonato existente é o livre ou voluntário.

374 Baião, António; Cidade, Hernâni; Múrias, Manuel, História da Expansão Portuguesa no Mundo, Editorial Ática, 
Lisboa, 1940, Vol. III, pp. 326

375 Colónia comercial “considerada como corpo administrativo autónomo de um grupo de mercadores da mesma 
nacionalidade “(...) in Serrão, Joel, Dicionário da História de Portugal, Livraria Figueirinhas, Porto, Vol. II,  pp. 543

376 Baião, António; Cidade, Hernâni; Múrias Manuel, História da Expansão Portuguesa no Mundo, Editorial Ática, 
Lisboa, 1940, Vol. III, pp. 326

377 Dias, Gastão Sousa, A cidade de Sá-da-Bandeira, Câmara Municipal de Nova Lisboa, 1957, pp. 12-13
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Mais tarde, em 1857, e uma vez que as condições do clima da Huila eram consideradas 

excelentes, foi dado consentimento para a instalação de um grupo de 29 alemães, jun-

tamente com a primeira companhia do batalhão de Caçadores de Angola (organizada 

em Lisboa e constituída por variadas profissões, as ligadas aos ofícios mecânicos, mas 

também alguns agricultores e, especialmente, as respectivas famílias). Após o término 

do contrato, os militares não quiseram continuar, tendo regressado às suas terras de 

origem, o que marcou o final de mais um colonato na Huila.378

À imagem do que se passara em Moçambique no início do século, também foram para 

Luanda alguns alunos da Casa Pia. Fundaram-se logo de seguida, entre 1862 e 1865, as 

herdades modelo de Sto. António, a colónia dos Dembos e a do Golungo Alto.379

É ainda de considerar o caso das colónias penais: a colónia da Esperança em Malange, 

que iniciou funções em 1883 e viria a ser extinta pelo Estado três anos depois por falta 

de irrigação de água para o cultivo; e fundada dois anos mais tarde, a colónia penal de 

Caconda, que teria Igual fim.380

Já nos anos 40 do século XX, em Silva Porto, surge outra colónia penal, especial pelo 

entendimento e desenho do programa, que se constitui como um exemplo a referir: os 

reclusos, os guardas e todo o tipo de funcionários, albergavam-se em edifícios próprios 

numa espécie de aldeia onde se concentrava todo o tipo de equipamentos, com estrutu-

ras auto-suficientes, e uma clara separação entre as zonas para brancos e para negros. 

378 Boléu, José de Oliveira, in Baião, António; Cidade, Hernâni; Múrias Manuel, História da Expansão Portuguesa 
no Mundo, Editorial Ática, Lisboa, 1940, Vol. III, pp. 326

379 Idem, pp. 326-327

380 Idem, pp. 227

222.  Fábrica de conservas de Moçâmedes, 
local de trabalho de colonos.

223.  Pescadores oriundos da Póvoa do Varzim.
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Há ainda outros colonatos que, pelas suas particularidades, merecem alguma atenção, 

nomeadamente o dos Boers – com um primeiro grupo de indivíduos que pediu autori-

zação para se instalar em 1879, no Humbe, onde fundaram a colónia de S. Januário, 

acabando por, em pouco tempo, mudar para a Humpata e Huíla, e obter a nacionalida-

de portuguesa, – a que viria a juntar-se um grupo que abandonara uma outra colónia, 

mal sucedida, no Pungo Nolungo. Começava nesta altura a verdadeira colonização da 

Humpata. Os Boers não eram agricultores. Tentavam obter rendimento da caça, em 

especial através da venda do marfim e das peles, produtos ricos que permitiam pagar 

o transporte para o litoral. A sua postura escandalizou os portugueses residentes, que 

os consideravam inadaptados. Os Boers acabaram por abandonar o território em 1926, 

regressando à África do Sul.381

A presença dos Boers alertou o Estado para o perigo da entrada de estrangeiros em 

terras de Portugal, o que levou à intensificação da ida de colonos nacionais, por iniciativa 

do governo.

Em 1884, foram escolhidos os madeirenses, pelo facto da ilha estar sobrepovoada e, 

fundamentalmente, por serem pessoas muito trabalhadoras e resistentes, qualidades 

necessárias e que puderam vir a ser confirmadas. Chegaram em grandes grupos e foram 

instalados na Colónia de Sá-da-Bandeira onde se estabeleceram num lugar designado 

como Barracões, devido ao carácter das suas primeiras construções.382 A produção 

381 Baião, António; Cidade, Hernâni; Múrias Manuel, História da Expansão Portuguesa no Mundo, Editorial Ática, 
Lisboa, 1940, Vol. III, pp. 328

382 Dias, Gastão Sousa, A cidade de Sá-da-Bandeira, Câmara Municipal de Nova Lisboa, 1957, pp. 15-16

224 - 225.  Colónia de Sá-da-Bandeira, finais do século XIX.
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agrícola destes colonos era parca, sendo consumida pela própria colónia, numa eco-

nomia agrícola fechada, vivida com muitas dificuldades. Não obstante, pouco a pouco, 

foi-se transformando no núcleo mais importante da região planáltica, pela acção civil e 

também militar. A tenacidade daquelas pessoas fez com que a colónia vingasse, em-

bora com grande dificuldade, pois não tiveram apoios do Estado, especialmente para 

o escoamento dos seus produtos, uma vez que não havia uma via de comunicação 

entre a colónia e a costa. Durante a sua governação, Norton de Matos viria a tecer-lhes 

comentários enaltecedores.

“Passadas três gerações de lutas ingentes, com rara tenacidade que só a raça 

portuguesa possui, resistindo ao isolamento, ao abandono, à falta de recursos, 

os portugueses que da Madeira seguiram para a Huila aparecem multiplicados, 

fortalecidos e redimidos (...) de grande e heróico para a afirmação da nossa 

soberania.” 383

No entanto, outros autores classificaram como negativa a sua postura, reprovando-lhes 

o facto de se entregarem a um processo de decadência e abandono pessoal. Dizia-se 

que seriam mal vistos pelos negros, sendo apelidados de “escronhos”, expressão nativa 

com forte sentido pejorativo, usada para os distinguir dos restantes brancos. 384 

“São quase todos pobríssimos, não progridem e de cada vez se aproximam 

mais do indígena, na iniciativa do trabalho, na maneira de viver e até na men-

talidade e aspecto, que é para muitos, andrajoso. Isto não é colonização de 

europeus, é antes uma adaptação do branco à vida do preto.” 385 

Este parecer, bastante assertivo, enfatiza a ideia da existência, em Angola, de um pro-

cesso de cafrealização em determinados fragmentos da população, o que continuaria a 

verificar-se até ao fim da colonização. 

O Relatório da Missão de Colonização no Planalto de Benguela dava também parecer 

negativo sobre esta colonização, referindo que:

“Na colonização da Huila, em que se dispenderam centenas de contos em obras 

públicas e subsídios, a instalação de milhares de colonos em madeirenses, foi 

383 Matos, Norton, citado por Dias, Gastão Sousa, Povoamento de Angola, Cadernos Coloniais, Editorial Cosmos, 
Lisboa, 1936, nº41, pp. 35

384 Feio, Mariano, Deficiências do ensino agrícola português postas em evidência pelo fracasso da colonização 
portuguesa de Angola, Instituto Politécnico de Beja, Beja, 2001, pp. 2, in http://pubol.ibeja/Artigo.pdf

385 Capitão Marcelino (1930, p. 16), citado por, Feio, Mariano, Deficiências do ensino agrícola português postas 
em evidência pelo fracasso da colonização portuguesa de Angola, Instituto Politécnico de Beja, Beja, 2001, pp. 2, in 
http://pubol.ibeja/Artigo.pdf

4.2A CRIAÇÃO DE COLONATOS 



321

feita sem o menor critério científico, nem estudos prévios, nem escolha de 

lugares, nem trabalhos preparatórios para a instalação dos colonos! Sem a 

menor selecção de emigrantes de entre as populações rurais, as autoridades 

da Madeira vasaram no planalto da Huila a escória da população do Funchal: 

catraeiros, pescadores, moços de frete, etc. etc. É claro que o insucesso era 

fatal.” 386

Na Chibia, situada a sul de Sá-da-Bandeira, constituiu-se um colonato em finais do sé-

culo XIX, mais propriamente em 1885. Os colonos rapidamente se aperceberam da van-

tagem de cultivo da cana-de-açúcar, que permitia fabricar aguardente com excelente 

colocação no mercado autóctone, por permuta com marfim, peles, couros e outros pro-

dutos, beneficiando ainda da proximidade de um rio de curso permanente. Todos estes 

factores contribuíram para um rápido desenvolvimento da população.387

Na governação de Norton de Matos, em 1912, foi implementada a proibição de forne-

cimento de álcool à população negra, prevendo impostos pesados a quem o fizesse. 

Assim, os agricultores da Chibia viram-se obrigados a culturas “pobres”, tendo caído 

numa profunda decadência económica. Nos anos 60, a vila estava reduzida a ruínas e 

campos abandonados, com sinais visível de pobreza.388

A tentativa de colonização de Vicente Ferreira, Alto-Comissário, e professor do Instituto 

Superior Técnico, inicia-se em 1928, com a defesa do povoamento branco em Angola 

e a apresentação de conferências científicas sobre este tema. O autor considerava que 

o clima tropical quente provocaria degenerescência nos indivíduos que para lá fossem, 

mesmo que não se verificassem misturas com o sangue negro, que considerava preju-

diciais.389 Revelando algum desconhecimento da realidade, avaliou as potencialidades 

agrícolas e pecuárias com optimismo. Apesar de tudo, planeou e iniciou uma vasta co-

lonização branca para os planaltos, seguindo o modelo encetado por Norton de Matos. 

Outra experiência, que se inscreve no modelo das grandes companhias privadas, foi o 

Colonato da Companhia do Caminho de Ferro de Benguela iniciado em 1935, na se-

quência de uma autorização Governamental obtida sem dificuldade.390

386 Relatório da Missão de Colonização no Planalto de Benguela, in Dias, Gastão Sousa, Povoamento de Angola, 
Cadernos Coloniais, Editorial Cosmos, Lisboa, 1936, nº41, pp. 31

387 Feio, Mariano, Deficiências do ensino agrícola português postas em evidência pelo fracasso da colonização 
portuguesa de Angola, Instituto Politécnico de Beja, Beja, 2001, pp. 3, in http://pubol.ibeja/Artigo.pdf

388 Idem, pp. 3

389 Ferreira, Vicente, Os Engenheiros na colonização branca de Angola, (conferência proferida no IST) Instituto 
Superior Técnico, Lisboa, 1941, pp. 16-18

390 Gaspar, José Maria, A colonização branca em Angola e Moçambique, Colóquios de Política Ultramarina Inter-
nacionalmente Relevante, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 1958, pp. 44 
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O Colonato Indígena de Caconda, para uma população de 800 famílias, foi criado em 

1948 pela Direcção dos Serviços de Agricultura. Era dirigido por um engenheiro agróno-

mo, auxiliado por um regente agrícola. Embora sendo um colonato indígena, e dentro do 

controle natural do Estado, em cada núcleo de agricultores havia um capataz branco, 

“para lhes prestar assistência”.391 Com uma forte produção agrícola, foi o maior colonato 

de Angola destinado apenas a indígenas, que as autoridades administrativas pretendiam 

fixar. Em 1954, surgiu também nas imediações de Caconda, o Colonato Europeu.392 

Em 1948, reconhecendo a obra realizada, os serviços centrais de agricultura deram 

apoio, com técnicos e máquinas para desbravar matas, caminhos, pontões, etc. Con-

tudo, a despesa do Estado por colono foi muito inferior (talvez 1/10, segundo Bender) à 

que, mais tarde, viria a ser feita na Cela 393. Os agricultores estavam repartidos por 10 nú-

cleos e, em cada um deles, foi construído um ou dois armazéns para os produtos que os 

colonato podiam vender, no colonato ou a terceiros. As casas eram de pau-a-pique ou de 

adobe, muito diferentes das oferecidas aos colonos europeus que, embora de dimensão 

reduzida, eram construídas de alvenaria e tinham cobertura de telha, materiais perenes.

Em 1947, Hoque, a 60 km de Sá-da-Bandeira, nasce como colonato espontâneo, quan-

do dois transmontanos (destinados a outro colonato), compraram uma propriedade e 

ali se estabeleceram. Familiares e amigos vieram atraídos pelas boas notícias, estabele-

cendo-se uma corrente migratória espontânea, que se só viria a suspender-se por volta 

de 1965, provavelmente como consequência da guerra colonial.394

Outra forma de colonato observa-se na colonização livre, em 1950, do Catofe, situado 

próximo do colonato da Cela e instalado praticamente na mesma época. Os colonos do 

Catofe são, na sua grande maioria, açorianos, oriundos da Cooperativa de Colonização 

Agro-Pecuária “A Açoreana”, sem incentivos nem directrizes oficiais. Neste caso não 

havia qualquer limitação ao uso da mão-de-obra indígena, contrariamente ao que se 

passou no Colonato da Cela. 395

Em determinados momentos, as cooperativas desempenharam um papel muito impor-

tante, substituindo-se à acção do Estado, na ajuda aos colonos, especialmente aos 

recém-chegados.

391 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 4ª Edição, Luanda, 
1959, pp. 73

392 Idem, pp. 73

393 Feio, Mariano, Deficiências do ensino agrícola português postas em evidência pelo fracasso da colonização 
portuguesa de Angola, Instituto Politécnico de Beja, Beja, 2001, pp. 5, in http://pubol.ibeja/Artigo.pdf

394 Idem, pp. 5

395 Idem, pp. 5-6
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Os colonatos que até agora observámos foram criados, na sua maioria, de forma “livre”, 

sendo a colonização “dirigida” fundamentalmente implementada a partir de 1952, com a 

instalação dos colonatos da Cela e da Matala e, já nos anos 60, o do Cunene, entre ou-

tros, por decisão Governamental, acção da Junta Provincial de Povoamento de Angola, 

a partir de 1961. Todos estes exemplos de povoamento por população branca estavam 

essencialmente ligados ao sector agro-pecuário.

Os anos 50 tinham obrigado ao êxodo de grande número de agricultores angolanos, 

resultante dos “seus padrões tradicionais de cultivo móvel e agravadas pela confiscação 

europeia das suas terras nalgumas áreas” (...) muitos foram obrigados a mudar de terra 

sucessivamente, afastando-se dos seus locais de origem (...)“além dos preços extrema-

mente baixos que eram pagos pelos seus produtos agrícolas.” 396 

A década de 60, sobretudo como consequência da guerra que eclode no início de 1961, 

foi bastante activa em medidas implementadas ou tentadas, de integração de colonatos, 

bem como no povoamento rural por africanos e europeus. 

No entanto, a verdade da guerra e a ideia da presença portuguesa em Angola eram uma 

inevitabilidade. A Junta Provincial de Povoamento passa a agir de forma rápida e eficaz 

no que respeita à criação de colonatos “dirigidos”, supervisionando e coordenando o 

povoamento planificado rural. A ideia consistia em tentar estabelecer novamente as po-

pulações nativas, bem como a população branca portuguesa, dando ênfase à criação 

de colonatos que visavam a integração racial. Para incrementar ainda mais o enraiza-

mento, chegaram a criar-se “colonatos de soldados”, como por exemplo no Chitado, 

junto à fronteira com a Namíbia.397

A defesa dos colonatos mistos vinha de Portugal e visava mostrar ao Mundo, sem re-

servas, a sua capacidade de criar uma sociedade multirracial, enfatizando o seu papel 

histórico em relação aos territórios ocupados, especialmente os africanos. Dentro desta 

lógica, de uma sociedade aberta, a Junta Provincial de Povoamento apostou em le-

var cabo-verdianos para Angola, como colonos, uma decisão para a qual contribuiu a 

convicção de que estes teriam elevado grau de instrução, que fazia com que fossem 

considerados civilizados. Esperava-se que estes cabo-verdianos contribuíssem positiva-

mente para a intermediação das relações entre portugueses e angolanos.

Na maioria das situações, era possível estabelecer uma relação directa entre a escola-

ridade e a adesão aos colonatos, tendo em conta que o “simples facto de não se ser 

396 Bender, Gerald, Angola sob o domínio Português, Mito e Realidade, Sá da Costa, Lisboa, 1980, pp.162

397 Idem, pp. 162-164
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analfabeto abria muitas oportunidades que a maior parte deles achava mais atraentes do 

que o trabalho agrícola num colonato.” 398

De forma resumida, podemos concluir, no entanto que, uma vez mais, as tentativas de 

povoamento rural não foram bem sucedidas mesmo com a abertura multirracial. De no-

tar que, no que respeita à relação de abandono dos locais pelos colonos portugueses 

ou angolanos, estes últimos mantiveram-se por mais tempo nos sítios. Também o papel 

da presença dos colonos cabo-verdianos 399 não se revelou tão frutífero quanto o espe-

rado, tendo acabado por partir cerca de 60% dos que tinham integrado os colonatos, 

na maioria população de fracos recursos e baixa instrução, o mesmo acontecendo com 

a população rural portuguesa, oriunda das ilhas pobres da Madeira e Açores, e os de 

Portugal continental, do distrito de Bragança, um dos mais pobres.400

Os abandonos sucessivos dos colonatos da Junta Provincial de Povoamento tiveram 

na sua origem a deslocação das populações para as grandes cidades angolanas, em 

especial para Luanda, retomando as profissões que tinham na metrópole (mecânicos, 

sapateiros etc.), ou vindo “aumentar as fileiras dos desempregados ou subempregados 

urbanos competindo com os africanos em postos não especializados que os últimos 

historicamente ocupavam.” 401 Todavia, houve também casos de abandono que não 

redundaram em insucesso, como se verificou por exemplo, com os que, tendo abando-

nado os colonatos, escolheram outros locais para viver, solicitando concessões para aí 

desenvolverem actividades similares.402

Apesar dos esforços da Junta Provincial de Povoamento, e das verbas despendidas no 

processo de fixação da população nas actividades rurais, e em colonatos multirraciais, 

apenas se poderá considerar menos mal sucedido, Pambangala. Foi implantado numa 

área anteriormente utilizada por famílias africanas, no entanto, apenas foram incorpora-

das uma dúzia dessas famílias, sendo as restantes afastadas para dar lugar a famílias 

europeias. Este processo foi repetido, criando problemas graves nas famílias forçadas 

a partir, reinstalando-se em outros locais.403 Este procedimento aumentava a farsa da 

plurirracialidade, uma ideia, mas não um facto.

398 Bender, Gerald, Angola sob o domínio Português, Mito e Realidade, Sá da Costa, Lisboa, 1980, pp.170

399 Os cabo-verdianos eram dispensados, ao abrigo da Lei Orgânica de 1946 (artigo 246), de serem classificados 
ou tratados como “indígenas” ao abrigo do Estatuto Indígena, segundo Wilensky, 1968, citado por Bender, Gerald, 
Angola sob o domínio Português, Mito e Realidade, Sá da Costa, Lisboa, 1980, pp. 165, nota 70

400 Bender, Gerald, Angola sob o domínio Português, Mito e Realidade, Sá da Costa, Lisboa, 1980, pp.177

401 Idem, pp. 180-181

402 Idem, pp. 180

403 Idem, pp. 189
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Olhando para trás, dificilmente podemos apagar uma sensação de desânimo e constran-

gimento em relação ao povoamento branco de Angola. Bender afirma que “os colonos 

pouco trouxeram consigo para garantir o sucesso dos seus empreendimentos agrícolas. 

Careciam da mais elementar educação (...). Ofereciam um cenário triste no interior de 

Angola, muitos deles vivendo na miséria total. Alguns foram obrigados a pedir alimentos 

aos vizinhos africanos(...)”.404 Este olhar, talvez pessimista, para o passado, dá-nos uma 

visão dramática por um lado, e realista por outro, confrontando-nos com a diferença de 

registos em que, ao longo do tempo, a colonização decorreu. Acrescenta ainda que “em-

bora a maioria dos investigadores sérios do período concordem em que a fraca selecção 

dos colonos constituiu a causa principal para o fracasso do povoamento planificado du-

rante a primeira metade do século XX, nem toda a culpa se pode atribuir ao colono.” 405

Efectivamente parece-nos injusto atribuir responsabilidades apenas ao colono uma vez 

que o governo, apesar de ter tomado variadas medidas para promover a imigração para 

Angola, acabou por nunca assegurar a necessária assistência técnica e financeira. Havia 

um desfasamento entre a legislação e a sua aplicação. 

Se, por um lado, se incentivavam as pessoas a partir para o ultramar, por outro, au-

mentavam-se os entraves, com a exigência de passaportes e vistos, difíceis de obter 

mas indispensáveis. Adicionada à falta de transporte permanente, toda esta burocracia 

obrigava a esperas infindáveis. Nos anos 30, esta situação fazia parte do dia-a-dia; nos 

anos 50, para partir, e independentemente do seu nível social, um candidato a colono 

teria de possuir uma carta de chamada de alguém (uma pessoa ou uma entidade), que 

se responsabilizasse por ele, com o objectivo de evitar mais fracassos, tentando delegar 

no indivíduo uma responsabilidade que deveria ser do Estado. 

A ideia de que ser colono era sinónimo de sucesso e riqueza garantidos, terá sido um 

mito produzido por alguns, e assumido por muitos. Facto é que, à chegada dos retor-

nados em 1975, esta ideia constituiu objecto de agressão psicológica generalizada, por 

parte dos metropolitanos. 

Os primeiros, foram então apelidados de capitalistas, fascistas e colonialistas,406 em cla-

ra expressão de ofensa, revestida de inveja, proferida por quem nunca tivera conseguido 

partir, por falta de coragem ou simples acomodação a um suposto bem-estar.

404 Bender, Gerald, Angola sob o domínio Português, Mito e Realidade, Sá da Costa, Lisboa, 1980, pp. 149-150

405 Faz referência ao conjunto de autores que referiram a fraca selecção dos colonos, Galvão, 1937; Nogueira, 
1955; Ponce, 1960; Couto e Silva, 1968; Machado, A., 1935; Barbosa, 1948; Torres Garcia, 1934; Edgerton, 1957, in 
Bender, Gerald, Angola sob o domínio Português, Mito e Realidade, Sá da Costa, Lisboa, 1980, pp. 152

406 Estas expressões eram usadas com bastante frequência, com um forte sentido injurioso e aviltante, especial-
mente nos anos que se sucederam à independência de Angola e consequente processo de descolonização, com o 
retorno da maioria da população portuguesa residente no território. 
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O CASO DO COLONATO DA CELA 

4.2.1

Cela é o nome do colonato criado por deliberação administrativa, constituindo um 

exemplo de povoamento de Angola pela imigração de pessoas da metrópole, atra-

vés de organizações, como a Junta de Povoamento Agrário da Cela, que começou a 

funcionar em 1952. Tal como o nome da Junta indica, a Cela desenvolveu-se com o 

pressuposto de assegurar a exploração agrícola e pecuária, contando para isso com 

populações rurais vindas da metrópole. Localiza-se no Cuanza Sul, distribuindo-se por 

quinze pequenas aldeias.

226.  Relação do Colonato da Cela com o território e entre os aldeamentos.
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O Colonato da Cela é dos mais representativos constituídos em Angola. Destaca-se pela 

sua dimensão, meios financeiros com que foi executado, número de famílias instaladas 

e sua divulgação, especialmente na imprensa.

É um exemplo emblemático que veio responder ao investimento português no povo-

amento de Angola, através da criação de aglomerados urbanos para receber os “co-

lonos”. As estruturas de acolhimento pela via oficial, como foi o caso da Cela, eram 

criadas à margem das cidades, constituindo-se como localidades autónomas. 

Importa referir que, para a instalação dos colonatos, muitos africanos foram expulsos 

das terras férteis que cultivavam o que, no caso do Colonato da Cela, significou expulsar 

mais de catorze mil famílias africanas.407

407 Andrade, Mário de, A Arma da Teoria: Unidade e Luta I, Obras escolhidas de Amilcar Cabral, Seara Nova, 2ª 
Edição, Lisboa, 1978, pp. 57-60

227.  Sta. Comba Dão, sede do Colonato da Cela.
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Na sua governação no início dos anos 20, Norton de Matos procurou formas de atrair 

pessoas para Angola, considerando prioritária a criação de incentivos à emigração para 

Angola, povoando-se as várias vilas e cidades com famílias, gente da terra e do mar, an-

tecipando no terreno condições que assegurassem a sua chegada, defendendo que: 

“cada família terá de encontrar à sua chegada uma casa modesta e simples, 

mas confortável e higiénica, onde se possa instalar; e essa casa do Estado 

deverá tornar-se, com o pequeno quintal anexo, passado um período de per-

manência que terá que ser longo, de 10 a 15 anos pelo menos, propriedade do 

colono, constituindo um casal de família. Além da casa, pela qual não se co-

brará renda alguma, o Estado fornecerá a cada família, em condições razoáveis 

de pagamento, a mobília e os utensílios necessários, a alimentação dos primei-

ros dias, e aos grupos de pescadores que se constituírem em campanhas, os 

barcos, as redes, todos os aparelhos de pesca indispensáveis, facilitando-lhes 

também o seu pagamento”.408

Esta tentativa de fazer de Angola uma colónia povoada por portugueses passava tam-

bém pelo objectivo de aí recriar o que existia em Portugal ao nível dos costumes e tradi-

ções. Nos anos 50, e em especial com o Colonato da Cela, esta tentativa de adaptação 

foi levada ainda mais longe. Os que iam para o Colonato, a quem era prometida uma 

nova vida, encontravam à sua chegada, e em simultâneo, uma intenção de reprodução 

da vida da metrópole, com os mesmos costumes e as mesmas rotinas.

O Colonato da Cela surge exactamente no momento em que mais pessoas vão para 

Angola, oriundas, na sua maioria, das mais profundas aldeias de Portugal, atraídas ou 

empurradas por uma espécie de campanha pró-áfrica. Esta campanha vinha sendo en-

fatizada através de vários mecanismos, nomeadamente romances coloniais, a Exposi-

ção Colonial no Porto em 1934, anos antes, o cinema e, sobretudo, a divulgação boca 

a boca das experiências de quem já tinha partido. A partir do pós-guerra a situação 

económica torna-se mais favorável e o incentivo à emigração também se faz sentir de 

forma mais intensa. 

Em toda a campanha é de referir, também, a imagem do “africanista” 409, passada não 

só ao nível da propaganda como, fundamentalmente, através das pessoas que vinham 

408 Matos, Norton de,  A província de Angola, Edição Marânus, Porto, 1926

409 Expressão usada para definir o emigrante africano, a partir de 1950, com algum sentido pejorativo e, quiçá, 
de inveja, referindo-se à possível fortuna por aquele adquirida. Este registo vem na sequência da troça expressas na 
literatura de Camilo Castelo Branco nas suas referências aos Brasileiros (emigrantes regressados do Brasil) e à sua 
postura excessiva. In Henriques, Isabel de Castro, Percursos da Modernidade em Angola, Instituto de Investigação 
Científica e Tropical – Instituto da Cooperação Portuguesa, Lisboa, 1997, pp. 49
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à metrópole, de férias, de passagem ou de “licença graciosa”,410 transmitindo uma ima-

gem de sucesso que nem sempre correspondia à verdade.

Muita da propaganda difundida fazia parte de uma ideia “da missão civilizadora”, gasta 

no tempo e nos propósitos.

Constituído por um conjunto de quinze aldeias geridas pela Junta de Povoamento Agrá-

rio da Cela, este Colonato espalha-se por uma paisagem rica em vegetação, no Planalto 

do Amboim, próximo da Gabela, no Cuanza Sul. Aos habitantes deste conjunto de al-

deias “impunha-se” que se dedicassem, fundamentalmente, à exploração agro-pecu-

ária. Pretendia-se assim que reproduzissem os mesmos costumes e meios utilizados 

nas pequenas aldeias da Beira e de Trás-os-Montes, descurando-se o desfasamento 

existente entre estas e a realidade angolana. Às aldeias da Cela deu-se o nome de Sta. 

Isabel, Monsanto, Gradil, Pena, Freixo, Sto. António de Cavaleiros, Santiago de Adenha-

ga, Carrasqueira, Lardosa, Sé Nova, Montoito, Vimieiro, Melo, Alqueidão, S. Mamede e 

a vila de Sta. Comba Dão, sede do povoamento agrário e, como tal, a mais importante 

e a maior, sendo também significativo o facto de a terra homónima ser, em Portugal, a 

de Salazar. 

410 Tempo de férias alargado concedido, especialmente, aos funcionários públicos

228.  O centro de Sta. Comba Dão.
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Em 1959 havia já treze aldeias povoadas, das quinze propostas, com 350 famílias, e uma 

média de 28 em cada aldeia, esperando-se cerca de 3 000 habitantes na totalidade do 

colonato. Cerca de 50% dos colonos eram oriundos de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

sendo os outros do resto do país.411

Normalmente estruturadas por uma organização hierarquizada de ruas e edifícios, estas 

novas aldeias propõem habitações unifamiliares, isoladas na sua grande maioria (raras 

vezes geminadas e nunca em banda), de desenho simples, tentando reproduzir, em 

certa medida, modelos da metrópole. 

A dimensão dos terrenos afectos a cada família difere substancialmente da estrutura 

de propriedade das aldeias de referência. A área média dos terrenos de cada casal é 

de 17 e 19 ha, sendo cada parcela constituída por terras de sequeiro e regadio. Além 

disso, são ainda afectas a cada aldeia pastagens colectivas, cuja área ronda os cerca 

de 1 000 ha.412

No Minho, na Beira ou em Trás-os-Montes nenhuma destas famílias era possuidora de 

terras com esta dimensão. Como seria então possível cultivar a terra com os mesmos 

utensílios e alfaias usados na metrópole, trabalhando nela apenas o casal, os filhos e os 

parentes do agregado familiar? Porém, era este o objectivo político da Junta. Há ainda a 

realçar o facto de ser vedado o recurso à mão-de-obra indígena nos trabalhos agrícolas, 

devendo estes ser executados única e exclusivamente pelos próprios colonos. Esta im-

posição (bastante criticada pelos próprios), baseava-se em circunstâncias de ordem 

económica e social que visavam, por um lado, manter os indivíduos nas suas terras e 

afastados de outras actividades e, por outro, “(...) impedir que o branco, confiando o 

trabalho aos indígenas, se desviasse da sua função de colono - agricultor e, cruzando os 

braços, tentasse viver explorando o trabalho alheio.” 413

A questão da exploração dos indígenas tinha sido já uma grande preocupação na go-

vernação de Norton de Matos enquanto Alto-Comissário, e encontra-se espelhada no 

capítulo III do Regulamento das Circunscrições Administrativas da Província de Angola, 

onde se propõe: 

“Civilizar, educar e instruir esses indígenas, aproveitar e desenvolver as suas 

qualidades de agricultores, proporcionar-lhes assistência médica, evitar desor-

dens, abusos, violências e extorsões, que de tão notável maneira se reflectem 

411 Afonso, A. Martins, O Colonato Europeu da Cela, Povoamento Agrário do Ultramar Português, Lisboa, 1961, 
pp. 7

412 Idem, pp. 10

413 Idem, pp. 12
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no aumento da população, tratá-los com equidade e justiça, não os vexar e não 

permitir que ninguém os vexe, é o dever de todos aqueles a quem o Estado 

conferiu o pesado encargo de administrador de povos.” 414 

Este pensamento paternalista por parte do Estado, claro nos anos 20, deixaria de o ser 

nos anos 50, com a abolição do Acto Colonial que, de forma discreta, veio responder 

às pressões internacionais contra o colonialismo. Traduzindo-se na criação da nova Lei 

Orgânica do Ultramar Português que, entre outras coisas, pretendia “apagar todos os 

vestígios (...) de uma inactual concepção imperialista”(...) 415.

Embora esclareça a leitura, este dado vem, por outro lado, torná-la mais confusa à luz 

dos factos e da necessidade política de fazer das colónias uma “cópia de Portugal”, o 

que no caso da Cela (por ser do Estado), se faz por pequenas coisas, como o recurso a 

formas de vida inadequadas ao tempo e ao sítio.

414 Matos, José Norton, África Nossa - O que queremos e não queremos nas nossas terras de África, Edição Marâ-
nus, Porto, 1953, pp. 164

415 Parecer da Câmara Corporativa nº 35/V, in Nova Legislação Ultramarina, Agência Geral do Ultramar, Vol I, Lisboa
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232.  Plano Geral de Urbanização de Sta. Comba Dão, Gabinete 
de Urbanização do Ultramar - Delegação de Angola, Planta de 
Urbanização, Arq. Fernando Batalha, 1952.

A revista “Província de Angola” (num número especial de 15 de Agosto de 1958, que não 

é mais do que publicidade ao colonato, exibindo não só imagens dos edifícios, como 

também da vida quotidiana), deixa transparecer o objectivo deste e de outros colonatos. 

Com slogans como “Aspectos da vida da Metrópole transportados para Angola no Colo-

nato da Cela”, mostra as lavadeiras no rio, a cegonha para tirar água, o poço e o sarilho.

O Colonato parece-nos ter sido uma espécie de bandeira de glória da colonização por-

tuguesa em Angola, nas décadas de 50 e 60, bastante criticada por uns e esperança 

de mudança para outros. Para muitos, a ideia de que só o facto de irem para Angola 

seria mais do que suficiente para os transformar, se não em pessoas ricas pelo menos 

em remediadas, passando do papel de empregados para o de patrões, constituía um 

imperativo. Mas, na prática, esta situação não se verificava e muitos destes colonos 

constatavam, em pouco tempo, que, a dura realidade não se traduzia na fuga à miséria 

com que tinham sonhado. 

Alguns regressaram, incapazes de superar a desilusão. Outros aceitaram ou resigna-

ram-se à sua nova vida pois, apesar das dificuldades, faziam dela um balanço positi-

vo, por comparação com a sua anterior situação, na metrópole. Muitos colonos quase 

não saíam do circuito do colonato, limitando o seu contacto com a realidade angolana 

que, naturalmente, era radicalmente diferente. Muitas pessoas de responsabilidade na 

organização dos colonatos, consideravam o colono como “uma espécie de animal de 

trabalho, boçal, rude, relasso e incapaz,” mas seria mais adequada a sua caracterização 
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como “gente admirável e sofredora arrancada ao mundo rural onde consegue, em terras 

de pedra, fazer medrar o pão...” 416

O Plano de Urbanização do colonato, nas suas várias aldeias, bem como os projectos 

dos edifícios, foram executados no Gabinete de Urbanização Colonial, sendo os planos 

assinados pelo Arq. Fernando Batalha. 

Cada aldeia tem por base um Plano de Urbanização, de 1952, e faz parte do plano geral 

que abarcava todo o colonato, destacando-se Sta. Comba Dão que, para além de ser a 

sede é a que mais se destaca, em termos de representatividade.

234.  Plano Geral de Urbanização da Aldeia de S. Tiago, 
Gabinete de Urbanização do Ultramar - Delegação de Angola, 
Planta de Urbanização, Arq. Fernando Batalha, 1952.

235.  Plano Geral de Urbanização da Aldeia do Freixo, Gabinete 
de Urbanização do Ultramar - Delegação de Angola, Planta de 
Urbanização, Arq. Fernando Batalha, 1952.

416 Ribeiro, Orlando, Problemas Humanos e África, Separata de Colóquios sobre Problemas Humanos nas Regiões 
Tropicais, Colecção “Estudos de Ciências Políticas e Sociais”, Lisboa, 1961, nº51, pp. 22
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233.  Plano Geral de Urbanização Freixo de 
Espada à Cinta, (DSOP - GEF) - Secção de 
Urbanização, Planta de Urbanização, Arq. 
Fernando Batalha, 1952.
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236.  Plano da Aldeia de Gradil, Gabinete de 
Urbanização do Ultramar - Delegação de Angola, 
Planta Geral, Arq. Fernando Batalha, 1952.

237.  Plano Geral de Urbanização da Aldeia de 
Sta. Isabel, Gabinete de Urbanização do Ultramar 
- Delegação de Angola, Planta de Urbanização, 
Arq. Fernando Batalha, 1952.

238.  Plano Geral de Urbanização da Aldeia de 
Monsanto, Gabinete de Urbanização do Ultramar 
- Delegação de Angola, Planta de Urbanização, 
Arq. Fernando Batalha, 1952.

Entre as razões que contribuem para esta notoriedade destaca-se o seu desenho, de 

composição simétrica com uma grande alameda ao centro, onde se localizam as várias 

peças de equipamento, terminando este percurso, ao longo de suave declive, na sua 

igreja matriz, cópia fiel da original construída em Portugal.

Embora em cada aldeia se procure reproduzir fielmente a sua congénere da Metrópole, 

através não só da toponímia como do tipo de vida que a Junta de Povoamento tenta im-

plementar, o mesmo não acontece nos respectivos planos de urbanização, cujas escala, 

composição, proposta do edificado e tipologias do construído, em nada se comparam 

com as das aldeias de Portugal.

Nos planos elaborados para cada uma das aldeias, lêem-se composições urbanas dife-

renciadas, embora com alguns pontos em comum. Todas se ligam através de uma via 

estruturante, em rede, sendo a partir desta e apenas para um dos seus lados, que se 
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desenvolvem as aldeias. Assim, esta via estruturante percorria o território, criando pontu-

almente pequenas aldeias ou talvez mesmo simples aglomerados, que organizavam as 

suas habitações, inseridas em lotes perpendiculares à rua. 

Bastante formais no seu desenho, estes planos levam-nos, ao nível compositivo, a es-

tabelecer algumas relações, embora ténues, com os bairros económicos de Lisboa. E, 

dentro da mesma lógica colonial de fazer de Angola uma reprodução da Metrópole, 

encontramos também nos projectos de arquitectura (nomeadamente das casas dos co-

lonos) uma tentativa de reproduzir os mesmos modelos.

No caso do colonato da Cela, o objectivo era levar portugueses de origem rural a povoar 

o território angolano; no caso dos bairros económicos de Lisboa, pretendia-se realojar 

as populações rurais que imigravam para Lisboa. Estes bairros económicos (do período 

do Estado Novo como a Cela), reproduziam um carácter ruralizante, criando habitações 

pequenas mas, e sempre, unifamiliares com um pequeno terreno a servir-lhes de apoio. 

Ora, o conjunto destas habitações, de expressão modesta e reflectindo o entendimento 

que Salazar tinha da casa portuguesa, propunha soluções urbanísticas bastante particu-

lares, quase sempre fora do contexto urbano, ou seja, geralmente afastados da cidade 

239.  Bairro do 
Alvito, Lisboa.

240.  Bairro de Caselas, Lisboa. 241.  Bairro da Encarnação, 
Lisboa.

242 - 243.  Tipologias habitacionais (T1 - Classe A - tipo 1, 
T4 - Classe B - tipo 3) de Caselas e Encarnação, Lisboa.
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consolidada, transformando-se por vezes em lugares um pouco guetizantes, como são, 

por exemplo, em Lisboa, os casos de Encarnação, Caselas, Alvito ou Restelo entre ou-

tros, onde era, à época, bem evidente a sua exclusão do tecido da cidade.

No Colonato da Cela, propunham-se realidades bastante distintas. Passa-se de um ha-

bitat rural concentrado e de montanha (no caso das aldeias portuguesas e dos pró-

prios bairros), para um povoamento disperso no caso da Cela. O colonato espalhava-se 

pelo planalto, pontuando a paisagem de pequenas aldeias que, em temos de ocupação 

construída e populacional, eram, à excepção de Sta. Comba Dão, muito mais pequenas 

(em média 28 casas), do que qualquer dos bairros atrás referidos. 

244 .  Tipologia habitacional da Cela 
- Habitação Rural T3.

245.  Tipologias habitacionais da Cela - Casa do 
Director T5.
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246.  Tipologia habitacional da Cela - Habitação Rural T3.

247.  Tipologia habitacional da Cela - Habitação Rural T3.

No entanto, a relação é mais directa se analisarmos o carácter modesto das habitações 

propostas em ambas as situações. No caso do colonato, a dimensão e a tipologia dos 

fogos (na maioria das vezes T3, embora existam também tipologias mais pequenas), 

são mais generosas em áreas do que as dos bairros de Lisboa. Ao nível do desenho 

dos edifícios (quer das habitações quer dos equipamentos), encontramos, apesar da 

modéstia das propostas, algum sentido inovador e moderno, numa tentativa de conciliar 

a ruralidade preconizada para as habitações com a modernidade da época. Esta moder-

nidade era mais visível em Angola, havendo nalguns casos apontamentos tímidos que 
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248 - 250.  Habitações para colonos, Cela.

se faziam sentir em pequenos elementos compositivos, dados pela afirmação da hori-

zontalidade, marcada pelo ritmo e desenho dos vãos, o uso de frisos, palas, pérgulas, 

alpendres e platibandas. Um léxico menos usado nos bairros de Lisboa.

No colonato existiam edifícios com várias funções e vários programas, que visavam 

exactamente o convite ao seu povoamento. Podemos encontrar, nomeadamente, ca-

maratas para colonos recém-chegados, messe de operários e mercado, todos em Sta. 

Comba Dão. Existe também uma pousada, um centro recreativo (com desenho bastante 

251 - 252.  Pousada e Hospital.
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elaborado e moderno, considerando as restantes construções), com cineteatro, salão de 

festas, bar, piscina e court de ténis, um colégio interno (o Colégio das Irmãs da Cela), 

um Hospital, etc.

Mais uma vez, e cingindo-nos à análise do programa, percebemos que, embora houves-

se uma tentativa de fazer do colonato uma reprodução de modelos metropolitanos, este 

tipo de “decalque” não chegou a verificar-se no restante espaço das aldeias, ou não se 

verificaria a diferença de escala, proporção e mesmo linguagem, que encontramos entre 

estas novas aldeias e as que lhes serviram de “inspiração”.

Repare-se ainda na especificidade de algumas peças de equipamento, como a Escola de 

Colonizadores, onde as situações forçadas de povoamento e identificação com a terra que 

fizeram o sucesso da colonização e consequente urbanização portuguesa em Angola.

253.  Escola de Colonizadores da Cela (alçado), 
atelier ARS - Arquitectos.
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PROCESSOS DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO – UMA SÍNTESE 

4.3

A formação das cidades angolanas fez-se, fundamentalmente, de uma forma a que 

podemos chamar espontânea, baseada no conhecimento empírico do espaço urbano, 

embora estivesse subjacente uma ideia de regra associada ao método, próprio do acto 

de fazer cidade.

Contudo, no processo empírico eram tomados em consideração alguns aspectos, no-

meadamente as condições geográficas, económicas e políticas. Estes aspectos apre-

sentam-se como o resultado de uma atitude consciente da primeira colonização, con-

dicionando as escolhas dos locais para a criação dos novos aglomerados, o que se 

revelaria uma constante ao longo do tempo. 

Estes processos espontâneos concorriam em simultâneo com a efectiva marca dos go-

vernos e a necessidade de dar ordem e corpo às acções do Estado, através da criação 

de legislação específica para a construção e gestão das cidades.

A necessidade política de centralizar em Lisboa as decisões relativas ao Império – uma 

consequência da mudança do regime associada ao imperativo de continuar o que fora 

feito em Portugal continental no período dos Planos de Urbanização de Duarte Pacheco 

em 1934, procedendo à transformação do país para criar uma imagem urbana de iden-

tificação do regime – levara à criação do Gabinete de Urbanização Colonial, em 1944, 

promovendo-se assim a sistematização da elaboração dos planos de urbanização.

Os Planos elaborados pelo Gabinete de Urbanização Colonial, viriam a marcar uma vira-

gem determinante no panorama urbanístico de Angola, seguindo, na sua generalidade, 

o modelo da cidade-jardim ou ainda o urbanismo formal da Escola Francesa, à imagem 

do que havia sido iniciado em Portugal continental uma década antes. Muito embora 

se reconheça nas cidades angolanas o modelo, a sua apropriação e implementação 

era apenas parcial, traduzindo-se, essencialmente, na proposta de habitação unifamiliar 

com jardim, alusão ideológica ao modelo burguês da casa com jardim, nas áreas de 

expansão urbana consideradas para habitação. 

Os planos deste período acabariam por ser o resultado firme e pragmático da sujeição 

ao modelo por um lado e, por outro, do seu transporte e adaptação a uma nova realida-

de, nomeadamente à escala e à forma específica de estar em Angola. Assim, o modelo 

europeu da cidade-jardim adaptou-se e/ou aculturou-se tardiamente ao universo tropi-

cal, especialmente nos anos 40 e 50. Apesar das semelhanças formais entre Portugal 

e Angola, são dignas de registo as adaptações ao território angolano, em matéria da 

escala e do léxico utilizado. 
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Assiste-se, de igual forma, a partir dos anos 50, a um outro entendimento das áreas de 

expansão, complementando-se as zonas habitacionais de habitações unifamiliares com 

outras referências edificadas, através dos modelos da cidade moderna, preconizados 

na Carta de Atenas, que tiveram reflexo em Angola, quer ao nível do urbanismo, quer, de 

forma ainda mais evidente, ao nível da arquitectura. 

Os finais dos anos 50 e 60, (bem como os anos 70), seriam palco de várias experiências 

e intervenções urbanas que tiveram como referência os modelos modernos. A Unidade 

de Vizinhança passaria a constituir um elemento definidor das cidades, quer se tratasse 

de expansões quer de cidades novas. Também a cidade moderna havia de ser readap-

tada e reinterpretada. Estes modelos lançavam o mote, ajustando-se depois à esponta-

neidade característica das cidades em Angola.

Dada a reduzida dimensão de algumas cidades ou aglomerados, muitas vezes verifica-

va-se apenas uma aproximação ao que seria uma unidade de vizinhança, servindo esta 

como motor de controlo do crescimento, com limites claramente definidos, que só era 

possível transpor depois de o primeiro perímetro estar totalmente preenchido.

O modelo da cidade moderna esteve na base de grande parte dos planos feitos para o 

território, adaptado às situações com grande sentido prático, e enfatizado pelas obras 

de arquitectura que claramente traduziam em si os mesmos princípios, num ajuste entre 

a escala urbana e a escala arquitectónica. A criação de um novo léxico, nomeadamen-

te a fluidez do espaço urbano, o centro cívico ou as novas tipologias habitacionais, 

suscitariam uma nova forma de vivênciar a cidade. A adaptação também se faz com o 

moderno, mais ainda quando os princípios urbanos e arquitectónicos têm a capacidade 

natural de se tornarem ferramentas de ajuste ao clima tropical, através de registos for-

mais e compositivos.

A aplicação ou adaptação dos modelos modernos fez-se de forma distinta, como distin-

tas eram as situações e o território. Nos anos 60, e até 1974, assiste-se, em simultâneo, 

a aplicações modernas do entendimento da cidade e a formas expeditas de resolução 

dos problemas dos aglomerados de pequena dimensão. A estes são dadas soluções 

de grande pragmatismo às situações encontradas nas quais, com um vocabulário rela-

tivamente reduzido, seria possível resolver todos os problemas com base em conceitos 

da cidade tradicional: a implementação de uma estrutura de quadrícula assente nas 

preexistências; a introdução de equipamentos base (escola, igreja, serviços administra-

tivos, mercado e, pontualmente, alguns ligados ao lazer), articulados por uma Avenida 

central, Praça, Largo ou pequeno parque. A habitação e o comércio desenvolviam-se 

em quarteirão até aos limites do aglomerado, de dimensão reduzida, e sempre limitado 

por uma via.
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417 O caso de Christopher Alexander, no texto “City is not a tree”, que “constituiu um dos mais importantes contributos 
para a crítica do funcionalismo e da cidade moderna”, in Lamas, José, Morfologia Urbana e desenho da Cidade, FCG/
FCT, Lisboa, 2000, pp. 294

Mais do que pôr em prática um experimentalismo de determinados modelos e correntes, 

estes planos evidenciam ter como objectivo dotar os aglomerados de urbanidade, por-

que a cidade é um espaço plural, detentor de mudança, dinâmico e inovador.

Na Europa, no decorrer dos anos 60, procuravam-se novas formas de fazer a cidade na 

procura de uma essência na espontaneidade. Contrariava-se e criticava-se o urbanismo 

moderno, e fundamentalmente Le Corbusier, e as suas unidades de vizinhança, os con-

sequentes zonamentos funcionais e a separação peão/automóvel. Promovia-se uma ci-

dade articulada, assente numa retícula ou grelha, com base nas cidades tradicionais. 417

O universo de reflexão na Europa e em Portugal, passava por criticar o urbanismo mo-

derno mantendo ao mesmo tempo soluções urbanas modernas. Em contrapartida, em 

Angola, a realidade era outra: o objectivo era criar um processo expedito de fazer as 

cidades, resolvendo problemas urbanos com eficácia. A necessidade de urbanizar e dar 

resposta a situações complexas quanto à natureza das ocupações dos aglomerados, 

resolve-se com alguma mestria, num compromisso entre uma forma moderna de criar, e 

a total articulação com a espontaneidade latina de cada sitio. Daí resultavam aglomera-

dos de grande simplicidade e, por vezes de grande harmonia, para os quais os habitan-

tes se encarregavam de encontrar formas específicas de ocupação.
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CARACTERÍSTICAS

Localizam-se no litoral. 

Génese urbana de cariz espontânea.

Porta de entrada para o sertão atra-
vés dos rios

O barco como meio de chegada.

Desenvolvimento através da adição 
de planos de expansão. 

Limites claramente definidos.

CARACTERÍSTICAS

Localizam-se ao longo dos percur-
sos das linhas de caminho-de-ferro.

O comboio como meio de trans-
porte.

Desenvolvem-se sob influencia da 
rede ferroviária.

Crescimento reticulado estruturado 
a partir da Estação e da linha de ca-
minho-de-ferro, fundamentalmente 
para um dos lados da linha.

Limites claramente definidos.

CARACTERÍSTICAS

Localizam-se ao longo das estradas. 

O carro como meio de transporte.

Génese urbana de cariz espontâ-
nea, de dimensão reduzida, ligada 
à acção comercial entre europeus e 
africanos.

Desenvolvem-se sob a influencia da 
rede rodoviária. A estrada, antes pi-
cada, assume contornos de rua ou 
avenida. 

Simultaneamente motivam o desen-
volvimento da rede rodoviária.

O plano assume as preexistências 
e resolve os vazios com uma nova 
ordem.

Limites claramente definidos.
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CARACTERÍSTICAS

Localizam-se no interior do território, 
isolados e à margem das cidades.

Estruturas auto-suficientes do pon-
to de vista económico e social.

Conjuntos de vilas e aldeias.

Estruturas urbanas planificadas de 
raiz e desenho de concepção for-
mal.

Objectivo específico: acolher pes-
soas vindas de aldeias portugue-
sas.

Limites claramente definidos.

CARACTERÍSTICAS

Localizam-se nas imediações da 
cidade branca, sem fazer parte 
desta. 

Bairros formados por pequenos nú-
cleos, planificadas de raiz. 

O seu desenho remete para a ori-
gem dos seus habitantes – as san-
zalas. 

CARACTERÍSTICAS

Localizam-se na periferia da cidade 
branca.

.Génese de cariz espontânea e ca-
sual. 

.Adoptam os modelos da ruralidade 
de origem.

Colonatos

Bairro Indígena

Musseque
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CAPÍTULO 5

OS AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO 
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O ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OS PRIVADOS

5.1

Estado, Administração Local, Privados - a cada um destes agentes está associado um 

papel actuante no desenvolvimento e consequente transformação do território angolano, 

em matéria urbanística e arquitectónica.

Embora, desde o início da época em estudo, tivesse um papel tutelar, nas mais variadas 

áreas, e que viria a ser assumido com destaque até à independência, o Estado parti-

lhava esse papel com a administração local (câmaras municipais, comissões urbanas, 

juntas locais, ou postos administrativos) e, também, com os investidores privados, bem 

como as grandes companhias e a Igreja e, mais propriamente, as missões.

O Estado actuava especialmente no ordenamento do território, o que se traduzia na 

elaboração dos planos de urbanização e da obra de arquitectura (dos equipamentos e 

de alguns tipos de habitação) e também no controlo e disciplina da ocupação do territó-

rio; a Administração Local actuava mais ao nível das obras de arquitectura e na gestão 

urbana das cidades; aos privados, por seu lado, cabia a promoção arquitectónica do 

lote urbano, resultante da planificação anterior. Portanto, cabiam ao Estado as grandes 

apostas, e aos Privados a execução da pequena obra, que acabava por assumir, tam-

bém, um papel determinante, na imagem da cidade. 

A utilização dos terrenos por particulares iniciava-se pelo pedido da sua concessão à 

Direcção dos Serviços de Colonização e Terras, em requerimento, e contra o pagamento 

de custas de processo e registo, devendo o terreno ser ocupado com construções de ca-

rácter definitivo pois, muitas vezes os terrenos eram ocupados de forma precária, antes 
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de serem concessionados. 419 As demarcações das concessões de terrenos do Estado, 

bem como a organização do cadastro em geral, era da responsabilidade dos Serviços 

Geográficos e Cadastrais, depois de auscultados os Serviços de Urbanização.420

Nas cidades, os investidores privados abrangiam vários sectores, da habitação e co-

mércio aos equipamentos. As propostas de habitação incidiam na habitação colectiva 

ou unifamiliar com tipologias variadas, estipulando-se também o nível social a que se 

destinavam; os equipamentos colectivos, especialmente no que se refere ao entreteni-

mento, recreio e lazer e ao turismo, iam-se espalhando por todo o território e assumindo 

um certo protagonismo, por estarem mais próximas das populações.

Das três categorias de intervenientes referidas, resultam dois tipos de encomenda de 

arquitectura, a pública e a privada, sendo a segunda o resultado de investimentos pri-

vados, quer de particulares, quer de empresas, e a encomenda pública, encomenda 

do Estado e da Administração Local, no sentido do colectivo. Cada um destes tipos de 

encomendas produziu, também, imagens simbólicas que foram ganhando diferentes 

contornos em função do carácter público ou privado da propriedade. 

O Estado produzia uma imagem que reflectia o regime político vigente, traduzindo, na 

maioria dos casos, rigor e contenção, passado e representatividade; a Administração 

Local, por sua vez, criava uma imagem de descoberta e futuro; os privados evocavam 

o arrojo associado a futuro, despojamento e modernidade. A esta primeira distinção em 

419 De 1931 é o Diploma Legislativo nº270 (Boletim Oficial nº35 – Iª Série, de 29 de Agosto de 1931) que confere 
aos cidadãos que tenham ocupado terrenos, o direito de fazerem os seus pedidos de concessão, num processo de 
legalização do que fora clandestino. 

“Artigo 1º É permitido a todos os indivíduos que ocuparem terrenos com construções de carácter definitivo dentro da 
área de qualquer povoação classificada ou de carácter comercial ou mesmo fora de qualquer centro urbano, promover 
a sua legalização sem dependência de hasta pública, requerendo a concessão por aforamento, mediante o pagamento 
da taxa correspondente fixada no artigo 3º deste diploma.”

No Artigo 2º, e no que se refere aos documentos necessários para a organização do terreno, define-se, entre outros, 
o “a) Requerimento dirigido ao Governador Geral (...) b) Croquis do terreno ocupado e das construções nele existente. 
c) Informação das câmaras municipais, comissões urbanas, juntas locais, ou da autoridade administrativa local na falta 
daquelas, se as construções são de carácter definitivo e não prejudicam a estética e a planta da povoação e os interes-
ses do Estado.”

Da leitura feita aos planos dos aglomerados (anteriormente analisados) percebe-se, do seu desenho, da existência das 
pré existências, construções a que se refere o Diploma. “Artigo 1º É permitido a todos os indivíduos que ocuparem terre-
nos com construções de carácter definitivo dentro da área de qualquer povoação classificada ou de carácter comercial 
ou mesmo fora de qualquer centro urbano, promover a sua legalização sem dependência de hasta pública, requerendo 
a concessão por aforamento, mediante o pagamento da taxa correspondente fixada no artigo 3º deste diploma.” Estas 
construções constituíam uma espécie de clandestino que acabaria por tornar-se legal.

No Artigo 2º, e no que se refere aos documentos necessários para a organização do terreno, define-se, entre outros, 
o “a) Requerimento dirigido ao Governador Geral (...) b) Croquis do terreno ocupado e das construções nele existente. 
c) Informação das câmaras municipais, comissões urbanas, juntas locais, ou da autoridade administrativa local na 
falta daquelas, se as construções são de carácter definitivo e não prejudicam a estética e a planta da povoação e os 
interesses do Estado.”

Em 1948 foram suspensas as concessões de terreno do Estado, em algumas povoações, para evitar eventuais pre-
juízos à urbanização, sendo novamente retomadas a partir de 1953, segundo regras muito restritivas, numa clara 
preocupação em evitar o descontrolo do crescimento dos aglomerados. (Portaria nº8 103 de 21 de Janeiro de 1953 
– Boletim Oficial – Iª Série - nº3)

420 Portaria nº7 098 (Boletim Oficial –Iª Série – nº10 de 8 Março de 1950)
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função da natureza das entidades envolvidas, associa-se uma outra, baseada na mão 

de quem projectava e, em primeiro lugar, nos arquitectos.

As obras promovidas pelo Estado eram feitas na metrópole e também em Angola por 

arquitectos funcionários públicos ou profissionais liberais. As obras municipais eram 

promovidas e encomendadas pela Administração Local, naturalmente em Angola, a ar-

quitectos funcionários ou residentes profissionais liberais. As obras particulares eram 

promovidas individualmente por cada entidade e encomendadas a profissionais liberais, 

arquitectos, engenheiros, desenhadores, mestres-de-obras. Daqui se depreende que o 

nível de liberdade de cada uma destas categorias, entendendo-se aqui por liberdade, a 

liberdade interpretativa e compositiva, vai aumentando conforme os autores se vão dis-

tanciando do controle do Estado, tanto na encomenda como no espaço geográfico.

Mas, uma encomenda pressupõe um dono de obra ou promotor e, em princípio, um 

autor do projecto. No desenvolvimento das cidades em Angola, e consequente obra de 

arquitectura, nem todas as obras tiveram projectos de autor. A maioria das vezes, essa 

produção estava apenas associada a um fazer empírico da construção, veiculado pelo 

dono da obra.

Em pequenas cidades onde não havia arquitectos, a encomenda privada passava, na 

maior parte das vezes, pelo “desenho” efectuado pelos próprios promotores e/ou por 

1.   Os obreiros das cidades, desenho de Luandino 
Vieria, 1958.
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desenhadores. Havia, no entanto, uma estética “colectiva”, com princípios compositivos 

muito definidos, que fazia com que os projectos, embora não fossem de arquitecto e, 

portanto, fossem elaborados por pessoas que não possuíam uma formação de base 

própria para o exercício da profissão, resultassem em cópias que acabavam por ter uma 

imagem de alguma qualidade, inspiradas nos exemplos estabelecidos pelos primeiros, 

que serviam de modelo. 

Efectivamente, a relação entre arquitecto/engenheiro/desenhador, era de grande proximi-

dade e cópia, até porque, por haver poucos arquitectos, estes eram considerados, O(S) 

ARQUITECTO(S), uma espécie de acumuladores de verdade e conhecimento em ma-

téria de arquitectura e urbanismo. Seriam, portanto, uma peça fundamental na estrutura 

4.   Plano de Conjunto da Avenida Freitas Norma - do espaço urbano à tipologia habitacional, 
Direcção dos Serviços de Obras Públicas e Transportes, Arq. Francisco da Silva Dias, 1959.

2.   Plano de Conjunto da Avenida Freitas 
Norma - tipologias de habitação

3.   Plano de Conjunto da Avenida Freitas Norma - perpectiva.
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5.   Plano de Conjunto da Avenida Freitas Norma - a relação 
entre a tipologia e a composição do edifício.

social, económica e estética, para a valorização da cidade. Esta postura era igualmente 

assumida pelos próprios arquitectos que, conscientes do seu papel determinante, pelo 

seu civismo e sentido do dever colectivo, da cidade e das pessoas, seriam considerados 

pedras basilares. É de salientar que, se na metrópole havia poucos arquitectos, nas co-

lónias havia ainda menos, o que aumentava a sua responsabilidade e o seu dever, como 

profissionais e como personagens destacadas da sociedade.

O processo de construção das cidades foi, ainda, diferenciado, conforme nos referimos 

ao período anterior ou posterior aos Planos de Urbanização. Até ao final dos anos 40, e 

com o início da elaboração de planos pelo Gabinete de Urbanização Colonial, grande 

parte de aglomerados desenvolveu-se através das construções que foram surgindo, 
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de acordo com as necessidades e possibilidades de quem as construía, por vezes em 

obras ilegais que acabaram por passar, posteriormente, por processos de legalização.

Efectivamente, grande parte delas assim sobreviveu, demarcando-se algumas peças de 

equipamento, de encomenda pública, que se destacavam no tecido construído. 

Mais tarde, especialmente a partir do fim de 50 (com os Planos de Zonas de Ocupa-

ção Imediata, figura de plano que não existia em mais nenhuma colónia portuguesa, a 

não ser em Angola), verificar-se-ia um maior conhecimento dos mais variados tipos de 

aglomerado e suas características, devido à sistematização da planificação à escala do 

pequeno aglomerado. A existência de planos, elaborados em Angola na Direcção de 

Obras Públicas, não obrigava porém, que todas as construção/arquitectura fossem obra 

de autor. De qualquer forma, mesmo as obras de construtor e/ou desenhador, utiliza-

vam um vocabulário arquitectónico que, apesar de tudo, conferia aos edifícios alguma 

dignidade. A influência da arquitectura nas cidades seria mais evidente em Angola que 

na metrópole, pela pequena dimensão dos aglomerados e pela emergência em fazê-los 

8 - 9.   Mercado Quinaxixi, Luanda, Arq. Vasco 
Vieira da Costa, 1952.

6 - 7 .   Banco de Angola, Luanda, Arq, Vasco 
Palmeira (regaleira), 1952.
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crescer segundo critérios estabelecidos pelos arquitectos que eram, na sua maioria, 

simultaneamente funcionários e profissionais liberais. 

Ocorria com alguma frequência a Administração Local solicitar à Direcção de Obras 

Públicas parecer e proposta sobre a utilização de determinadas zonas das cidades, 

levando a Direcção a responder com pequenos estudos. A este título, é representativo 

o caso da Câmara Municipal de Silva Porto, que solicitou a redefinição da imagem 

urbana de uma avenida na cidade, de que resultou o Plano de Conjunto da Avenida 

Freitas Norma, cuja solução, por parte da Direcção e da autoria do Arq. Francisco da 

Silva Dias, enquanto seu funcionário, partia do geral para o particular, abrangendo 

matérias, como: 

“cérceas e plano de massas, disciplina arquitectónica, arranjo urbanístico e 

sugestões para os lotes”, levando à “necessidade de imprimir uma unidade 

ao conjunto (...)levou à adopção de certas regras, tais como: obrigatorieda-

de de modulação; (...) creação de pórticos nas construções mixtas e norma-

lização dos balanço; obrigatoriedade de usos de materiais”(...) 421 

Muitas vezes, estas propostas não se cingiam às características dos edifícios na rela-

ção com o espaço público e na matéria compositiva, chegando mesmo a propor tipo-

logias habitacionais, numa leitura em zoom sobre as intervenções. Havia necessidade 

de estabelecer princípios, que pudessem ser seguidos com facilidade sem que se 

questionasse a mensagem passada pelo arquitecto, devido à própria adaptabilidade 

do desenho moderno às circunstâncias, pela contenção formal, modulação, valor da 

geometria e perenidade dos materiais. 

Na obra pública, os programas eram bastante variados. Para além das naturais peças 

de equipamento como os edifícios de saúde, ensino, fazenda pública, justiça, teleco-

municações, cultura, recreio etc., havia também edifícios de habitação, unifamiliar ou 

colectiva, para quadros superiores ou operários; e ainda propostas de projecto urba-

no. Se a obra pública é evidente e mais fácil de identificar pelos códigos que repre-

senta, a privada decorre da vida activa das cidades em consequência da brevidade e 

emergência da sua construção. 

Assim, e em matéria de arquitectura, identifica-se a que traduzia uma imagem insti-

tucional, ou arquitectura do regime e uma outra, que traduzia uma linguagem inter-

nacional, vacilando as respostas entre cada um dos termos da dicotomia moderno-

tradicional. Em Luanda, este antagonismo de linguagens é mais imediato em alguns 

421 Memória Descritiva que acompanhava a proposta solicitada, da autoria do Arq. Silva Dias, Direcção dos Servi-
ços de Obras Publicas e Transportes, Luanda, 1959 (arquivo do autor)
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exemplos emblemáticos na cidade, como o Banco de Angola na Av. Marginal, do 

Arq. Vasco Regaleira, de 1952, e o Mercado Quinaxixi na antiga Praça dos Lusíadas, 

também conhecida por Praça Maria da Fonte, do Arq. Vasco Vieira da Costa, do mesmo 

ano – trata-se de soluções totalmente antagónicas.

Na primeira obra, clássica, e segundo o seu autor:

“(...)procuramos idealizar um edifício que arquitectonicamente se enquadre na 

época setecentista, de que Luanda possui alguns interessantes exemplares, 

e dar exemplo das condições excepcionais que oferece a nossa arquitectura 

tradicionalista na sua adaptação ao clima colonial e finalmente pretendeu-se 

imprimir ao edifício a grandiosidade e carácter que um edifício desta natureza 

requer(...) o período mais brilhante da arquitectura portuguesa, tão bem repre-

sentada na parte de Luanda antiga(...)” 422  

Já o segundo edifício, é de grande modernidade e clareza na linguagem adoptada. Com 

uma solução inspirada no modelo da arquitectura moderna, pela forma e aspectos com-

positivos, reflecte a especial atenção dada às questões da ventilação e insolação.

Enquanto o primeiro foi projectado por alguém com atelier na Rua do Alecrim, em Lisboa, 

sendo lá que surgiram as soluções, o segundo foi concebido por um habitante de An-

gola, mais propriamente de Luanda, que defendia “só ser possível fazer boa arquitectura 

422 Regaleira, Vasco, Memória Descritiva do Projecto do Banco Nacional de Angola, citado por, Martins Isabel, 
Luanda - A cidade e a arquitectura, Tese de Doutoramento FAUP-Porto/Luanda, 2001 (policopiada), pp. 252

10 - 11.   Largo da Mutamba, Luanda, Edifícios das Obras Públicas 
e Fazenda, Arq. Vieira da Costa e Arq. João Aguiar.

5.1O ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OS PRIVADOS
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quem estivesse e vivesse nos trópicos”,423 pela necessidade imperiosa de conhecer os 

sítios, e em especial os trópicos, para se poder projectar para eles. 

Esta questão do conhecimento e da vivência, seria um factor determinante, tanto na 

produção arquitectónica ou urbanística, como na vida em geral.

Ainda no que concerne à identificação de uma estética tropical na arquitectura, e voltando 

aos exemplos do Mercado Quinaxixi e Banco de Angola, em que o primeiro é encomen-

da municipal e o segundo encomenda oficial, coloque-se a hipótese de os autores serem 

trocados, fazendo Vasco Regaleira o projecto do Mercado e Vasco Vieira da Costa, o do 

Banco — será que teriam usado, cada um deles, formas de expressão da arquitectura 

tão evidentes, ou seja: Vasco Vieira da Costa teria sido capaz de conceber, um edifício 

“português suave” de cariz “Joanino”, em vez de um edifício moderno, e Vasco Regaleira, 

um mercado moderno em vez de seguir o “estilo oficial”? Naturalmente que não. Embo-

ra, aparentemente, a ligação aos ”estilos” fosse directa, ela dependia também, e muito, 

da formação académica e pessoal de cada um e, mais ainda do meio em que se vivia. 

Todavia, o facto de ser projectado o estilo oficial mais ou menos “português suave”, não 

constituía por isso aspecto negativo, ou revolta da classe, em Angola. Era, igualmente, 

respeitado e aceite, tal como todas as outras posturas. Assim, havia arquitectos que, por 

uma ou outra razão, pautavam a sua linguagem pelos modelos do regime e outros que 

não o faziam. Estes últimos, quer por procurarem genuinamente uma linguagem diferente 

dos primeiros, quer por serem anti-regime, quer ainda pela necessidade de seguirem um 

estilo emergente, posicionavam-se, reconhecidamente, contra a imagem institucional. 

13.   Avenida Marginal, Luanda.12.   Hotel Presidente no Largo 
Diogo Cão, Luanda, Arq António 
Campino.

423 Pelo Arq. Manuel Correia Fernandes (citando o Arq Vasco Vieira da Costa), aquando do Seminário ”Memórias 
de África” - Faculdade de Arquitectura de Lisboa – Março de 2001, para ilustrar o ambiente e a postura do arquitecto.
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424 Regaleira, Vasco, Memória Descritiva do Projecto do Banco Nacional de Angola, citado por, Martins Isabel, 
Luanda - A cidade e a arquitectura, Tese de Doutoramento FAUP-Porto/Luanda, 2001 (policopiada), pp. 252

14 - 17.   Aeroporto de Luanda, Arq. Keil do Amaral, 1950.

Como consequência, e sem menosprezar o impacto do “estilo oficial” entre os arquitec-

tos, pode dizer-se que havia, no entanto, arquitectos que mais facilmente aderiam ao 

“português suave/D. João V/vernacular”, o que corresponderia a um desejo, por parte do 

Estado, de marcar o seu poder – linguagem institucional. Outros, naturalmente, viam o 

“estilo moderno internacional” como um apelo ao futuro, com uma linguagem arquitectó-

nica em que a relação com o sítio e o clima era clara, uma vez que a arquitectura moderna 

se adaptava melhor ao clima tropical e à natureza das pessoas que viviam nos trópicos.

Quanto à encomenda, havia, porém, diversos organismos estatais ou da Administração 

Local que encomendavam as suas obras a profissionais liberais, nomeadamente a Co-

missão de Nutrição de Angola que encomendou o projecto para a sua sede, 424 ou a 

Câmara de Salazar, que encomendou o Parque desportivo e um Plano de Pormenor do 

centro da cidade aos arquitectos Antonieta e Francisco Silva Dias, a Câmara de Novo 

Redondo que encomendou a Igreja, o Palácio de Justiça ou ainda os Planos de Urbani-

zação e o Plano Director ao Arq. Castro Rodrigues (que era seu consultor), entre muitos 

outros exemplos.
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Outros exemplos passíveis de serem observados, são o Edifício da Fazenda na Mutamba, 

de 1952 do Arq. A. Ribeiro Martins, com alterações introduzidas em 1953 pelo Arq. João 

António Aguiar e, também na Mutamba, o edifício misto, imediatamente ao lado, do Arq. Al-

berto Pessoa, nos anos 50, duas obras fortemente antagónicas, entre a “tradição” e a “mo-

dernidade”. Procurava-se, através da obra de arquitectura, a descoberta da identidade.

Podem enumerar-se vários outros exemplos, sobretudo os mais tardios, com referências 

a situações curiosas de encomendas do Estado (nas suas variantes) a profissionais 

liberais, como o caso do Liceu de Saurimo (Henrique de Carvalho) na Lunda, de 1958/9, 

18 - 19.   Prédio Cirilo, Luanda, fachada e galeria, 
Arq, Pereira da Costa, 1959.

21.   Bloco Universal, Lobito, Arq. Castro 
Rodrigues, anos 60.

20.   Paços do Concelho de Nganda, Arq. Castro 
Rodrigues, 1971.
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do Arq. Francisco da Silva Dias, por encomenda do Governo Provincial de Saurimo, ou o 

Liceu do Lobito do Arq. Castro Rodrigues, de 1956, da Câmara Municipal do Lobito. São 

edifícios que espelham as preocupações dos seus autores com as condições climáticas 

dos sítios (nomeadamente no que respeita a ventilação e insolação), traduzidas em ele-

mentos compositivos de grande plasticidade e modernidade. 

Do mesmo período, e também para edifícios escolares, é de referir o projecto da Escola 

Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues, para Nova Lisboa, objecto de três interven-

ções em datas distintas, de outros tantos autores diferentes: em 1953, o Arq. Alberto 

Braga de Sousa, em 1956 o Arq. Fernando Saraiva, e em 1957, o Arq. Eurico Pinto Lo-

pes. Todos estes projectos são do Gabinete de Urbanização do Ultramar e, embora a 

questão climática e a modernidade estejam patentes, não deixa de ser igualmente clara 

a existência de um certo “espartilho” imaginativo — evidente na resistência à apropriação 

5.1O ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OS PRIVADOS

22.   Edifício Cuca, Luanda, Arq. Luís Taquelim, 
anos 60.

23 - 24.   Casa Sol, Lobito, Arq. Castro Rodrigues, anos 60.
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do vocabulário moderno — imposto pelo regime mas que os autores tentaram aligeirar. 

Destes três casos, todos por encomenda do Estado, os primeiros são de Angola e o 

último veio da metrópole. Será este um factor determinante? 

Os exemplos sucedem-se, com acentuados antagonismos entre a encomenda pública e a 

privada. No caso da encomenda privada, ou mesmo de certos organismos estatais, havia 

diferenças entre o produto concebido em Angola e o que vinha da metrópole. Mas seria 

incorrecto não abrir excepções. Note-se, por exemplo, o caso do aeroporto de Luanda, do 

Arq. Keil do Amaral (com a participação do artista plástico Neves e Sousa) que, embora 

não tivesse vivido em Angola e respondesse a uma encomenda oficial, propôs um edifí-

cio feito para o sítio e considerando o sítio, moderno e sensível ao clima. 

27.   Edifício dos CTT, Luanda, Arq. Simões 
de Carvalho, 1968.

26.   Dois lados para a mesma cidade.

25.   Edifíco mistona Mutamba, Luanda, Arq. Alberto Pessoa, 
anos 50.
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Enquadrados neste contexto, e a título de exemplo, são ainda dignos de referência os 

seguintes edifícios: o da Cuca (conhecida marca de cerveja), do Arq. Luís Taquelim; o 

Banco Comercial de Angola do Arq. Januário Godinho; o da firma Cirilo & Irmão de 1959, 

do Arq. Pereira da Costa; o da Aerogare do aeroporto do Lobito de 1956, ou mesmo os 

Edifícios multifamiliares no Lobito, do Arq. Castro Rodrigues, conhecidos como “Casa 

Sol” 425 ou o edifício da “Universal” de 1961, entre muitos mais.

Das décadas seguintes, são ainda de referir o Edifício das Obras Públicas do Arq. Vasco 

Vieira da Costa, de 1968, o Edifício da Radiodifusão de Angola, de 1963/7, o edifício de 

habitação colectiva para os funcionários dos CTT em Luanda, de 1968, o Mercado de 

Caputo, no Bairro Cazenga, também em Luanda de 1962, todos com projecto do Arq. 

Simões de Carvalho, e ainda o Hotel Presidente, na Marginal de Luanda do Arq. António 

Campino, já do início dos anos 70.

Resumindo, há que enfatizar a ideia de que a produção da arquitectura está directa-

mente relacionada com o tipo de encomenda, pensamento, autor e programa, a que 

deve associar-se ainda o factor tempo, sendo difícil atribuir relevância apenas a um dos 

aspectos em presença.
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28.   Edifício dos CTT, Luanda, Arq. Simões de Carvalho, 1968.

425 Casa Sol, por ter um painel de azulejos com alusão ao sol, do Pintor Manuel Ribeiro de Pavia. 
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29.   Habitações dos trabalhadores da Companhia Geral 
de Algodões de Angola.

426 Rosas, Fernando, O Estado Novo 1926-74 in com Mattoso, José (dir.), História de Portugal, Editorial Estampa, 
Lisboa, 1994, Vol. 7, pp. 105

OS GRANDES INVESTIDORES/URBANIZADORES PRIVADOS 

A colonização foi sendo feita, ao longo do tempo, por vários tipos de investimento, sendo 

que grande parte partiu do Estado. Das grandes companhias, surgiram investimentos, 

através de parcerias formados por capitais públicos e privados, empresas privadas, ou 

ainda empresas públicas. Em todos estes modelos, e devido à elevada relevância que fo-

ram estabelecendo no território, as empresas deixaram marcas económicas, sociais e até 

urbanas, da sua presença. Tratava-se de companhias fortemente apoiadas pelos grupos 

bancários, resultando desse apoio um lobby que fez com que os seus produtos fossem 

mais facilmente colocados no mercado internacional e, sobretudo, no metropolitano. 426

Devido à dimensão do próprio investimento, estas empresas tiveram necessidade de 

criar estruturas urbanas de apoio à sua actividade, destinadas apenas aos seus traba-

lhadores, ou também aos seus quadros dirigentes, formando-se, nalgumas situações, 

verdadeiras “cidades” autónomas mas, e sempre, estratificadas social e racialmente, à 

imagem das cidades consolidadas, reflexo e consequência das políticas coloniais e da 

mentalidade da época.

Apontam-se seguidamente, embora de forma sumária, algumas destas experiências, 

nos seus vários sectores de intervenção, e na medida em que, cada uma delas, alterou o 

perfil da região em que se inseriu. Assim, no sector agrícola, são de referir (entre outros) 

os casos da Companhia Geral de Algodões de Angola na Baixa de Cassange, em Ma-

lange, da Companhia do Cassequel na Catumbela, da Companhia do Açúcar de Angola. 
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No sector mineiro, temos a Diamang - Companhia de Diamantes de Angola, no Dundo e 

as Minas de Cassinga, na Jamba. No sector da indústria de transformação, a Companhia 

de Celulose do Ultramar Português, na Ganda.

A Companhia Geral de Algodões de Angola – Cotonang, na Baixa do Cassange em 

Malange, foi uma das filiais da Companhia de Fomento de Angola, criada em 1926,427 

sendo portanto estatal. O objectivo de levar a cultura do algodão para esta região ba-

seou-se no facto de ela ali não existir ainda. O regime de funcionamento da Companhia 

era conhecido pela designação de “cultura pelo nativo”, promovendo-se a cultura do 

algodão pelo nativo da região ”formando-o um agricultor por conta própria”,428 como 

se de proprietários se tratasse, mas sob as orientações e a gestão da Companhia, que 

estabelecia as regras, os princípios e os preços. À semelhança de outras Companhias, 
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32.   Fábrica de Açucar de Dombe Grande. 33.   Fábrica de Açucar Tentativa.

427 O século Ilustrado, Número Especial dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 10 de Agosto de 1963, pp. 72

428 Idem, pp. 72-76

30.   Os escritórios da Companhia. 31.   Trabalhadores nas plantações de algodão.
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também na Cotonang as instalações incluem os escritórios, armazéns e afins e, as zo-

nas residenciais para funcionários brancos e negros, separados entre si e, forçosamente 

com estruturas distintas, quer ao nível da situação urbana, quer dos tipos habitacionais. 

Criavam-se verdadeiros aglomerados, senão em categoria, pelo menos em dimensão. 

Note-se que foi exactamente nesta Companhia que, em 1961, se deu um massacre aos 

trabalhadores, como resposta às suas reivindicações e que determinaria a eclosão da 

guerra colonial. 

A Companhia do Açúcar de Angola “é uma das mais antigas explorações agrícolas do 

Ultramar e representa um poderoso factor de progresso económico” 429; resulta da jun-

ção de três fazendas privadas: a Tentativa, a Desenganos e a de S. Francisco, todas 

criadas no terceiro quartel do século XIX, no Sul de Angola, numa grande área cultivável 

de 13 000 ha. A dimensão da companhia suscitou a necessidade de, para a sua gestão, 

34.   Ponte que atravessa o rio, dentro do espaço da fazenda. 35.   Caminho-de-Ferro da Companhia de 
Açucar de Angola.

36.   Um dos hospitais da Companhia de Açucar. 37.   Uma das escolas da Companhia de Açucar.

429 Laidley, Fernando, A Companhia do Açúcar de Angola, in Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições 
Tapete Mágico, Lisboa, Dez. 1963, pp. 117



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO366

5.1O ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OS PRIVADOS

38.   Fazenda Tentativa (habitações) 
Alto Dande.

39.   Fazenda Tentativa, residência, fábrica de 
assucar e aguardente e oficinas - Loanda.

construir 300 km de estradas e 200 km de vias-férreas, além de duas pontes sobre os 

rios que atravessavam o seu território, portos privativos e cais acostável; empregava 500 

funcionários brancos e cerca de 9 000 nativos de Angola. 430 

A companhia detinha ainda um vasto número de atribuições que faziam dela uma estrutura 

urbana composta pelas funções: habitacional, com bairros para brancos e negros; religio-

sa, com duas Missões Católicas e três igrejas; sanitária, com três hospitais, uma materni-

dade e cinco postos de socorro, e educativa, com três escolas do magistério primário. 

Mas, apesar destas companhias e suas zonas de influência integrarem todas as funções 

atrás referidas, a que se juntavam, ainda a industrial, a comercial e a agrícola, pode colo-

car-se a interrogação de saber se tal será suficiente para considerar que constituíam cida-

des. Não o eram, seguramente, na categoria, mas talvez o fossem na dimensão, pois esta 

era superior, em número de habitantes e em equipamentos, à de muitos aglomerados, 

especialmente os de carácter comercial. A dispersão das massas construídas era uma 

realidade, criando-se núcleos com carácter urbano, que constituíam pequenos aglomera-

dos ao longo do vasto território. De qualquer forma, estas fazendas teriam que ter estru-

turas auto suficientes, pois a distância a que estavam de qualquer cidade que oferecesse 

as funções básicas, seria sempre uma condicionante e um entrave à sua existência.

Também inserida na indústria açucareira, a Companhia do Cassequel, na Catumbela, es-

tabeleceu-se na região (nos anos 40) e dava emprego, quer nas plantações, quer nas 

instalações fabris, a um avultado número de trabalhadores, brancos e negros. local, trans-

formando-a numa vila fundamentalmente residencial.431

430 Laidley, Fernando, A Companhia do Açúcar de Angola, in Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições 
Tapete Mágico, Lisboa, Dez. 1963, pp. 117-119

431 Memória Descritiva do Anteplano Geral de Urbanização da Catumbela, dos arquitectos João Aguiar e Fernando 
Batalha, GUC, 1951 (AHU)
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432 Trindade, Augusto José Pereira, O fenómeno Urbano na África Subsahariana – O caso de Luanda, ISCSP/UTL, 
Lisboa, 2000, pp. 266

433 A companhia surge na sequência das descobertas feitas no então Congo Belga, em 1907, quando se encontrou 
o primeiro diamante, recolhido no leito do rio Kabambaia, afluente do rio Cassai que corre no território da Lunda. Após 
alguns anos de pesquisa do General Paiva de Andrade e do Dr. Baltazar Cabral, é-lhes dada concessão, em 1913. 
Negociaram o acordo entre a companhia e o Estado em 1920, ficando com os direitos de exploração das minas por 
tempo indeterminado. Faz-se uma parceria entre as partes, ficando o Estado com 5% do capital e com 40% dos lucros 
líquidos da companhia. In, Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª 
Edição, Luanda, 1955, pp. 210

434 Idem, pp. 210

40.   Sociedade Agrícola do Cassequel, 
Catumbela.

41.   Habitações de empregados brancos, 
Cassequel, Catumbela.

A Sul do rio que atravessa a cidade, na margem esquerda, localiza-se o bairro Casse-

quel, exclusivamente para europeus, que se desenvolve em anfiteatro pelo morro, usu-

fruindo de uma boa orientação bem como das brisas marítimas que amenizam o clima, 

o mesmo acontecendo com os bairros indígenas dos morros da margem esquerda, 

bairros construídos com base em princípios de organização, localização e construção 

dos bairros indígenas e, portanto, afastados dos bairros brancos.

As indústrias extractivas, as indústrias transformadoras e os produtos minerais não me-

tálicos foram as grandes apostas do terceiro Plano de Fomento, de 1968 a 1973. 432 No 

entanto, mesmo antes disso, as indústrias extractivas já eram determinantes na econo-

mia angolana. A Companhia de Diamantes de Angola – Diamang, é a maior e a mais 

importante empresa de exploração diamantífera de Angola, no nordeste da Lunda, fun-

dada em 1917,433 a par da cidade do Dundo.  

Naquela época, nada mais havia na Lunda, além de pequenas ocupações militares 

muito rudimentares nos Postos de Alto Cuilo, Cuílo, Mona Quimbundo e Luxico. Neste 

território fugazmente ocupado e distante das principais cidades, o estabelecimento da 

companhia de Diamantes fez-se com dificuldade.434

O Dundo cresceu ligada à Diamang, sendo a quase totalidade dos seus habitantes em-

pregados da Companhia, e instalados em moradias com o apoio dos equipamentos 
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435 A companhia surge na sequência das descobertas feitas no então Congo Belga, em 1907, quando se encontrou 
o primeiro diamante, recolhido no leito do rio Kabambaia, afluente do rio Cassai que corre no território da Lunda. Após 
alguns anos de pesquisa do General Paiva de Andrade e do Dr. Baltazar Cabral, é-lhes dada concessão, em 1913. 
Negociaram o acordo entre a companhia e o Estado em 1920, ficando com os direitos de exploração das minas por 
tempo indeterminado. Faz-se uma parceria entre as partes, ficando o Estado com 5% do capital e com 40% dos lucros 
líquidos da companhia. In, Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª 
Edição, Luanda, 1955, pp. 211-212

436 Henriques, Isabel Castro, “A Sociedade Colonial em África. Ideologias, Hierarquias, Quotidianos”, in Betencourt, 
Francisco e Chaudhuri, Kirti (dir.), História Expansão Portuguesa, Temas e Debates, Navarra, 2000, vol. 5, pp. 256

necessários à vida de uma pequena cidade, com distinção clara das zonas para “o 

pessoal assimilado” e “indígena.” 435 Esta situação será das mais relevantes, porque 

embora o Dundo fosse a cidade da companhia, logo um espaço urbano para os seus 

funcionários, a cidade dos negros era outra, afastada e segregada, na ocupação dos 

espaços públicos. 

“O mesmo princípio se aplica à piscina: a água clara só pode aceitar as crian-

ças brancas! Não consta que algum funcionário branco se tenha demitido, nem 

que tenham encontrado eco os relatórios dos inspectores administrativos que, 

de quando em vez, denunciavam o rigor excessivo desta política racial.” 436

Às peças de equipamento há a juntar uma que se tornou uma referência ao longo dos 

anos, o Museu do Dundo, desde 1935, com José Redinha como conservador. Para 

além do museu, é ainda de referir, nomeadamente, a importante presença de hospitais, 

considerados uma referência na Lunda, um no Dundo e outro em Andrada. Também o 

ensino é assegurado, com escolas para a população branca e outras para a população 

negra, juntamente com os clubes de empregados, com salas de teatro, cinema, jogos, 

salas de estar e bibliotecas, obviamente para europeus. E se se contar que, por exem-

plo, em 1954, a companhia empregava 800 portugueses e 15 estrangeiros, para além 

42.   Habitações de trabalhadores 
caboverdianos, Cassequel, Catumbela.

43.   Bairro Operário da Sociedade Agrícola 
do Cassequel, Catumbela.
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dos 20 000 africanos,437 percebe-se a escala da cidade e aldeias indígenas, colocadas 

como satélites ao núcleo urbano europeu.

Curioso é saber que não há casas comerciais no concelho do Chitato, onde se localiza o 

Dundo, porque a própria companhia é detentora de armazéns, que lhe permitem fornecer 

os bens essenciais aos seus funcionários, podendo toda a população, independente-

mente da raça, abastecer-se deles e, ainda, transaccionar lá os seus bens.438

Toda a estrutura da cidade está ligada à existência da Companhia, sem a qual haveria 

um total esvaziamento de objectivos. 

Situação similar acontece com a Empresa do Cobre de Angola, em que o Estado é tam-

bém accionista, localizada na zona do Mavoio, e que conta igualmente com estruturas 

para acolher os funcionários, em bairros compostos de habitação, comércio e alguns 

equipamentos.439

Ainda dentro da indústria mineira, as Minas de Cassinga, de ferro primeiro e, mais tarde, 

de ouro, dada a sua dimensão e desenvolvimento, motivaram, para toda a área circun-

dante à zona das minas (área de influência da Companhia Mineira do Lobito), um Plano 

Regional, na zona de povoamento do povo Cuanhama, dedicado à criação de gado. 

437 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 
1955, pp. 214

438 Granado, António Coxito, Dicionário Corográfico-Comercial de Angola, Edições Antonito, 3ª Edição, Luanda, 
1955, pp. 213

439 O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 10 de Agosto de 1963, pp. 33

44 - 45.   Escultores indígenas na aldeia do Museu do Dundo.
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5.1O ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OS PRIVADOS

50.   Habitações para trabalhadores 
especializados, Diamang.

48 - 49.   Dois tipos de habitações para 
funcionários, Diamang.

46.   Habitação do Administrador, Diamang, 
Portugália.

47.   Habitações para trabalhadores, Diamang.
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440 Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, 
obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 81

441 Revista Turismo - número especial dedicado à província de Angola, IV Série nº7/8, Lisboa,1964, pp. 235

442 Afonso, João, in, AAVV, Arquitectura e Cidadania. Atelier Nuno Teotónio Pereira, da Exposição no Centro Cul-
tural de Belém, Lisboa, 2004, pp. 91- 92

443 Idem, pp. 91- 92

Posteriormente, foi feito um Plano de Urbanização para a Vila de Jamba. Ambos os pla-

nos são da autoria do Arq. Castro Rodrigues, nos anos 60. 

À cidade da Jamba corresponde Cassinga Norte e, a Tchamutete, Cassinga Sul.

“Todo o complexo da Companhia Mineira do Lobito tem o seu eixo de activi-

dade multiformes, afins e complementares, na linha vital Jamba – Tchamutete. 

Cada polo deste eixo permite proporcionar centros industriais, produtores e 

transformadores para o País. As minas, a pecuária e a agricultura, serão os 

elementos base dessa região.”440

No contexto das indústrias transformadoras, a Companhia de Celulose do Ultramar Por-

tuguês (C.C.U.P.- sociedade anónima) viria a fomentar um grande projecto, desenvolvido 

em 1958, para construção num terreno no Alto Catumbela, concelho da Ganda, distrito 

de Benguela. O programa predeterminado resulta do estudo desenvolvido para apurar 

a viabilidade económica e a respectiva capacidade de produção.441 Apontava para um 

projecto total, do plano à habitação, elaborado pela equipa constituída pelos arquitectos 

Nuno Teotónio Pereira, com a autoria do Plano Geral e coordenação do projecto, Barto-

lomeu da Costa Cabral, responsável pelos projectos das habitações, equipamentos so-

ciais e escritórios, António Freitas Leal que desenha as instalações fabris e o arquitecto 

paisagista Júlio Moreira.442 

Uma via central estabelece as ligações entre as várias zonas, funcionais e raciais, es-

truturando potencialidades urbanas. O núcleo desenvolve-se tendo em conta as zonas 

habitacional e fabril, com localização, no espaço livre entre ambas, do posto médico 

e subestação, equipamentos colectivos, pousada com piscina, campo de ténis, clube, 

escola e igreja e futura expansão prevista. Todas estas funções se localizam de um dos 

lados da via estruturante, sendo do lado oposto desta que surge a zona desportiva e o 

Bairro Indígena.443 Muito embora fora do contexto de cidade, esta situação incluía no seu 

funcionamento o bastante para se considerar urbana. Também o bairro indígena denun-

cia a prática discriminatória do programa que ordena, segregando, de acordo com as 

políticas coloniais vigentes. 

“As instalações da companhia de celulose e papel no Alto Catumbela levaram 

à criação de um novo agregado populacional, onde se encontram fixados 1500 
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europeus, que é, sem dúvida, o maior entre as cidades de Benguela e Nova 

Lisboa. Além da zona industrial com 23 edifícios fabris e armazéns a Compa-

nhia construiu três bairros residenciais com trezentas casas e vários edifícios 

comuns como cinema, clube, igreja, e recintos desportivos.” 444

A dimensão desta infra-estrutura era de tal, que exigiu a criação de uma nova empresa 

– a Hidroeléctrica do Alto Catumbela – que fazia o aproveitamento hidroeléctrico do rio 

Catumbela, e tinha dimensão suficiente para satisfazer as suas necessidades de energia 

eléctrica, bem como as de toda a zona de influência do Caminho de Ferro, de Benguela 

a Silva Porto.445

Quer o Estado, quer os grandes empreendedores privados, desenvolveram estruturas de 

acolhimentos para os funcionários, numa tentativa de criar pólos urbanos autónomos, 

criando, também a par das cidades e aglomerados comuns, a segregação das popula-

ções, com base na diferença da cor da pele. A par desta separação, estava latente um 

certo paternalismo por parte das empresas que, se por um lado separavam, por outro 

julgavam proteger essas mesmas populações.

444 Revista Turismo - número especial dedicado à província de Angola, IV Série nº7/8, Lisboa,1964, pp. 235

445 Idem, pp. 235

5.1O ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OS PRIVADOS

51.   Complexo Fabril e Residencial da Companhia de Celulose, 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira, Bartolomeu da Costa Cabral 
e António Freitas Leal, 1958.
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55 - 56   Habitações.

57.  Fontanário do bairro indígena. 58.   Tipo de habitação do bairro indígena. 
Miscegenação do habitat europeu e angolano.

52.   A instalação fabril.

53.   Zona habitacional indígena. 54.   Crianças no recreio da escola. Brancos e negros partilham 
a escola e as brincadeiras.
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OS TÉCNICOS 

5.2

Os técnicos, e especialmente os técnicos com formação superior foram, de uma forma 

geral, determinantes no desenvolvimento de Angola. Não foi só a população mais des-

favorecida que foi motivada a emigrar para Angola, mas também os quadros superiores, 

naturalmente incluídos na categoria designada por Norton de Matos como as elites.

A aliciante dos trópicos teve um grande impulso na propaganda especialmente a partir 

dos anos 30, e também o incentivo às elites culturais e científicas se fez desde cedo, nas 

grandes campanhas de povoamento branco em Angola.

Numa conferência dada no Instituto Superior Técnico (IST), em 1942, Vicente Ferreira 

aborda a colonização, assunto largamente falado e discutido na época. Alerta, duma 

forma curiosa, para as questões do povoamento branco em Angola, defendendo não o 

povoamento massivo, mas sim o povoamento por uma elite, onde incluía os licenciados 

em geral, e os engenheiros em particular. 

Num discurso de propaganda e angariação de candidatos, começa por fazer uma aná-

lise, quase a título de curiosidade, da geografia humana e das raças, definindo-as sob 

vários pontos de vista, numa linguagem rebuscada mas, também, sarcástica. Define 

raça, habitat natural, clima, dizendo que, segundo alguns antropólogos e higienistas, 

a colonização branca em Angola só seria possível em climas idênticos, a que chama 

“colonização de estufa” 446 o que, a ser assim, ”significa que os brancos só podem viver 

nestas regiões, e por curtos períodos, mediante a criação de um ambiente artificial: casas 

térmicamente isoladas, refrigeração, filtração do ar, etc.” 447 Discorda desta ideia, che-

gando a afirmar que o passado prova que não é assim, e que os brancos conseguem 

adaptar-se perfeitamente ao clima de Angola, porque, também aí, não há apenas um 

clima. Esta abordagem abriu, no entanto, o debate sobre a necessidade de adaptar a 

arquitectura ao clima e ao sítio.

446 Ferreira, Vicente “Os Engenheiros na Colonização Branca de Angola”, conferência proferida no  Instituto Supe-
rior Técnico, Lisboa, 1941, pp. 11

447 Idem, pp. 13



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO376

448 Ferreira, Vicente “Os Engenheiros na Colonização Branca de Angola”, conferência proferida no  Instituto Su-
perior Técnico, Lisboa, 1941, pp. 16

449 Idem, pp. 16

450 Idem, pp. 16

451 Idem, pp. 17

Qual seria então o papel dos engenheiros, na “transformação científica” do território 

Angolano? 

“Em suma, pela acção dos engenheiros a paisagem angolana transforma-se 

pouco a pouco e, sem perder o seu carácter tropical, começa a parecer terra 

de branco”.448

Este discurso revela bem o interesse político em estimular a auto-estima da população-

alvo, considerando-a como a que, necessariamente, seria fundamental existir em Angola. 

Defende que o processo de colonização científica deveria passar pela constituição de 

uma “missão de estudo” 449 de que fariam parte médicos, engenheiros agrónomos, ve-

terinários, engenheiros civis, com conhecimentos de saneamento urbano, e pela escolha 

das zonas de colonização branca adequadas à instalação de famílias.

Os trabalhos, extensos e complexos, iam desde o traçado à abertura das ruas e cami-

nhos, construção de casas e, “todo o tipo de edifícios próprios de uma terra de brancos 

civilizados; - escola, hospital, igreja, correio, administração, polícia, mercado, etc. Isto e 

tudo o mais fará dos engenheiros “construtores de Nações”.” 450 Ora, era efectivamente 

esta a preocupação central do processo de urbanização e da elaboração dos respec-

tivos planos.

“E tudo isto, numa terra virgem, num ambiente novo, sem as peias dos conven-

cionalismos e rotinas da metrópole e onde não faltará para quem o apreciar, o sal 

de algumas aventuras, de muita dificuldade e de luta constante para a vencer.

Terras novas; nova gente; novos usos e costumes; novas sociedades a orga-

nizar e dirigir; ambiente propício para afirmar uma personalidade; desenvolver 

energias e temperar o carácter, eis o que em terras de África aguarda o jovem 

engenheiro que para lá se dirigir, com fé e entusiasmo; com plena confiança 

nos seus meios e no destino do País.” 451

Se por um lado este entusiasmo colonizador parece forçado, por outro, revela bem as 

expectativas criadas à instalação de elites em Angola. Embora a ideia que era passada 

da colónia fosse bastante romanceada, quer neste tipo de discurso, quer em todo o tipo 

5.2OS TÉCNICOS 
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de propaganda indirecta, ela não deixava de ir ao encontro da vontade natural em explo-

rar novas formas de estar. Constituía uma acção (porque não, política) de captação de 

voluntários, no seio de uma população culturalmente esclarecida.

Mas a par desta propaganda generosa, havia também, associado a África em geral, um 

certo misticismo, devido à falta de informação real. Os romances coloniais foram uma 

constante em várias épocas, bem como os filmes, com alusões a uma vida faustosa sem 

rotinas, livre, plena, ou até as cartilhas coloniais,452 verdadeiras lições sobre a vida e os 

sítios. Esta visão, ou melhor, esta forma de estar, não foi sempre ficcional, constituindo 

objecto de fascínio para quem chegava com viagem só de ida ou para quem estava 

apenas de passagem. 

452 Refiram-se, a título de exemplo, os romances de Henrique Galvão, “O Sol dos Trópicos” (romance colonial) de 
1936 ou, “TONGA - epopeia do café”, António Pires, de 1959, ainda o filme “O Feitiço do Império” de António Lopes 
Ribeiro de 1940, ou a “Carthilha Colonial” de Augusto Casimiro, 1937, dirigida a alunos e professores.

59.   Capa do livro “Cartilha Colonial” (1937).
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Os arquitectos também foram atingidos por esse fascínio - os que iam atrás de alguém, 

amores ou família; aqueles que, de passagem, se sentiam fascinados pela luz e pelos 

cheiros; os que viam Angola como a terra em que tudo estava por fazer, a grande opor-

tunidade de fazer coisas com um espírito, forçosamente, mais livre. A dimensão da terra 

não era indiferente, em todas estas sensações. O espírito de aventura, associado à ine-

xistência de muitas coisas, reforçava a vontade e aguçava o gosto. Angola fora, desde 

sempre e, agora, mais do que nunca, um lugar onde o imaginário podia perder-se em 

ilações de natureza vária. Era a descoberta de um mundo novo que, pelo facto de estar 

longe da metrópole, criava a ilusão, sentida e com um fundo de verdade, de ser uma 

terra distinta da que a tutelava. 

Efectivamente, e com as devidas adaptações às várias épocas em que a colonização e 

o povoamento se fizeram, o carácter de aventura e descoberta esteve sempre associado 

a Angola. No entanto, a realidade tem várias facetas, geralmente complementares, de-

vendo o olhar recair mais numa ou noutra, pelo que a chegada podia ser melhor ou pior, 

dependendo da época, da condição social, do nível de alfabetização e dos contactos 

pessoais ou institucionais. 

5.2OS TÉCNICOS 

60.   Capa do livro “Tonga - Epopeia do Café” (1959).
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61.   “O Feitiço do Império”, filme de António Lopes Ribeiro (1940).

Não havia uma única forma de aliciar, nem uma só forma de ser seduzido por África em 

geral, e por Angola em particular. Era uma descoberta, o fascínio pelo desconhecido, 

mesmo no final do período em análise, quando tudo era menos claro, mas também por 

isso mesmo, apaixonante. No entanto, o regime político e a repressão, a farsa implemen-

tada, induziam os mais atentos ao descontentamento.

Escolhia-se, de facto, Angola para viver, sendo extensa a lista de arquitectos que tra-

balhou em Angola ou simplesmente para Angola, atraídos pelos trópicos e pela des-

coberta. O espírito aberto que lá se vivia, em contraponto ao que se vivia em Portugal, 

justificaria, só por si, a partida.

A ida de arquitectos para Angola intensifica-se na passagem da década de 40 para 50, 

embora já antes os houvesse, em número reduzido. Foi também a partir de 50, e decor-

rido o tempo de recuperação da II Guerra que se acentuou a grande repressão política - 

patente nos incidentes do MUD (Movimento de Unidade Democrática entre 1945 e 49) e 

na candidatura de Norton de Matos à Presidência da República, que fez gorar a tentativa 

de criar uma sociedade democrática (nos modelos da época) - enfatizando-se o regime 

Salazarista e a repressão que emanava de todas as direcções. 

A arquitectura expressava este estado de coisas. Mas o processo de emigração não era 

simples para os quadros superiores, pois não havia, neste período, uma política clara por 

parte do Ministério, a juntar à sempre necessária e omnipresente informação da PIDE. O 
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acolhimento na  colónia era muito semelhante ao de um estrangeiro, com interrogatório 

à chegada sobre o que se ia fazer, onde se iria residir, como se iria subsistir, etc.453

Verificam-se duas situações distintas entre aqueles que optaram por Angola: os que 

escolheram este território para lá se radicarem, integrando os Serviços de Obras Públi-

cas, Monumentos Nacionais, Câmaras, ou profissionais liberais e os que, sendo filhos 

de colonos, e que, por sua vez, já lá tinham nascido, vinham fazer o curso à Metrópole, 

acabando depois por regressar à sua terra, o que aconteceu mais tarde, já nos anos 50; 

por exemplo, Antonieta Jacinto e Fernão Lopes Simões de Carvalho, que nasceram em 

Angola, vieram estudar a Lisboa, e regressaram a Angola para lá trabalhar. 

Para melhor ilustrar estas escolhas, refira-se o caso de Fernando Batalha que chegou a 

Luanda depois de para lá ter embarcado num cruzeiro, no dia imediatamente a seguir a 

ter concluído o curso (de Arquitectura Civil na EBAL em 1934) - ficou fascinado com a luz 

e os cheiros, e levado pela “aventura, sedução e descoberta” 454, acabaria por escolhê-la 

como terra para fazer a sua vida, a partir de 1938, só regressando a Portugal em 1980. 

Nesses anos, desenvolveu a sua actividade como profissional liberal e desempenhou 

também vários cargos oficiais.

453 Testemunho do Arquitecto Francisco Silva Dias, resultado da sua experiência pessoal.

454 Resposta de Fernando Batalha ao ser questionado, pela autora, sobre as razões que o levaram a escolher 
Angola nos anos 30. Conferência proferida na Faculdade de Arquitectura UTL, 4.11.04.

62.   Arq. Castro Rodrigues, apresentando um 
projecto na Câmara Municipal de Lobito.
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Outros arquitectos houve, na sua maioria jovens, que decidiram ir para Angola acabando 

por ocupar lugares de chefia, quer em câmaras quer mesmo na delegação das obras 

públicas, ou profissionais liberais. Foi o caso de Francisco Silva Dias, António Campino, 

António Veloso, José Pinto da Cunha, João e Luís Garcia de Castilho, João José Tinoco e 

Carlota Quintanilha, Castro Rodrigues, e outros.

Também houve quem fosse a Angola devido a trabalho específico, nomeadamente Keil 

do Amaral, Januário Godinho, Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral, Carlos Ra-

mos, Louis Khan, Cassiano Branco, Vasco Palmeiro (Regaleira), João António Aguiar, 

entre outros.

Para além dos que foram, há ainda os que trabalharam para Angola e outras colónias, 

integrando o Gabinete de Urbanização Colonial, em Lisboa, sem nunca terem estado em 

território colonial. 

Pela mão dos arquitectos, alterou-se e reajustou-se o perfil e a imagem do território an-

golano, quer ao serviço do Estado, quer da Administração Local ou até de particulares. 

Fosse qual fosse o mecanismo, eles foram os obreiros de uma nova terra, com um novo 

carácter. Todos os agentes de transformação do território são relevantes, marcaram um 

registo de actuação e tiveram o seu papel neste processo, mas aos arquitectos foi dado 

o papel da mudança da imagem e da forma como se fazia a apropriação dos sítios.

64.   Em ambiente de trabalho, no atelier.63.   Empresa “Castilhos Lda, engenheiros 
e arquitectos”, na Av. Marginal, Luanda.
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CAPÍTULO 6

A EDIFICAÇÃO DA OBRA PÚBLICA
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O EDIFÍCIO ISOLADO E A GENERALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
os programas oficiais

6.1

A elaboração de planos, projectos de edifícios e a sua construção, não constituiu, desde 

sempre, um processo sequencial, em que primeiro surge o plano como instrumento 

regulador da ocupação do solo e, posteriormente, o edificado. 

Até à elaboração sistematizada dos planos (pelo Gabinete de Urbanização Colonial), 

especialmente os edifícios de carácter público surgiam pelo imperativo da resolução 

de uma necessidade encontrada num determinado aglomerado. Muitas vezes, e como 

adiante se verá, esses projectos eram feitos sem se saber onde seriam construídos, 

constituindo sempre propostas com possibilidade de implantação em diferentes locais, 

em função da decisão dos agentes da administração local. Mesmo depois desta siste-

matização, e pelo destaque que assumiam na organização das cidades e aglomerados, 

os edifícios públicos mantiveram a característica de edifícios isolados.

1.   Habitação de Colonos em Nova Lisboa. 2.   Comerciante Ambulante, Damba.

Desta forma, os edifícios oficiais são, na sua larga maioria, isolados (quer se trate de 

habitação, quer de peças de equipamento), tendo em vista a sua melhor adaptação a 

qualquer terreno. É uma forma generalista de abordar a Arquitectura, sem um sítio espe-

cífico, mas para um espaço mais alargado, as colónias em geral e Angola em particular.

Esta forma de fazer cidade, juntando edifícios isolados para formar um todo, foi efectiva-

mente consequência do processo de colonização e de sedimentação. A formação das 

cidades, refira-se novamente o seu carácter espontâneo, não foi mais do que um ir fa-

zendo, ir construindo, um e mais outro, e depois outro e outro edifício, privado ou oficial 

mas sempre isolado, porque os momentos de construção como os seus obreiros não 

foram constantes nem sequenciados. O processo de planeamento conferiu-lhes apenas 
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ordem e regra. E foi exactamente neste processo de planeamento e como consequência 

dos vários processos de urbanização, que foi sendo criada continuidade aos tecidos 

urbanos, através do desenho. 

Ainda no tempo da primeira governação de Norton de Matos (em 1912), as construções 

revestiam-se de alguma precariedade, disseminadas, de forma quase arbitrária, pelo 

território. Embora as orientações urbanas de Norton de Matos recomendassem que se 

transportassem para Angola os modelos construtivos portugueses, (o que também se 

verificou), estas construções eram uma espécie de “cubatas melhoradas”, assumindo, 

inclusive, alguns valores do que seria a arquitectura autóctone, passando por um pro-

cesso de metamorfose. As coberturas, de colmo ou zinco, prolongavam-se, criando uma 

varanda alpendrada que rodeava a construção, com a utilização de madeira e para-

mentos em adobe, pau-a-pique ou alvenaria. Por vezes eram sobrelevadas do terreno 

criando-se caixa-de-ar 455 (isto, já num processo mais elaborado de construção), numa 

tentativa de adaptação ao clima, resultante de regras estabelecidas na generalidade. 

455  Como, aliás, já era previsto em 1843, em portaria decretada pela rainha D. Maria II aquando da hipótese de mu-
dança da cidade de Benguela para o Lobito, prevendo um regulamento para o que seria a nova cidade e suas constru-
ções: “artigo 5º, que é proibido levantar qualquer edifício cujo sobrado ou pavimento térreo não esteja acima do terreno 
pelo menos quatro palmos, sendo os muros abertos por modo que por baixo deste mesmo pavimento possa circular o 
ar livremente.” in Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 1950, pp. 19

3.   Nova Lisboa. O carácter europeu pretendido por Norton de Matos.
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Este modelo aplicava-se a vários tipos e programas, de complexidades e escalas va-

riáveis. No entanto, a matéria edificada das cidades e vilas de maior importância con-

trastava com a precariedade destas construções, assumindo já um carácter perene de 

influência lusa, mas, e simultaneamente, de adaptação ao sítio e ao clima.

O processo de construção de Nova Lisboa, no início da década de 20, passaria a cons-

tituir uma etapa marcante na tradução para Angola dos modelos nacionais da “casa 

portuguesa”. É de notar, todavia, uma diferença na escala urbana, observável na dimen-

são das ruas, largos, praças, e em todo o vocabulário urbano. No edificado, e embora a 

aplicação do léxico arquitectónico traduza modelos portugueses, ela assume, também, 

dimensões e variações distintas, adaptadas à escala da vida urbana angolana e aos va-

lores e representatividade pretendidos. Também a utilização do interior dos quarteirões, 

constituídos, na sua maioria por edifícios isolados, seria feita de forma diferente, pela 

dimensão, maior, e pela apropriação, de carácter lúdico das habitações.

A implementação do espírito do Estado Novo passaria a estar também presente na 

arquitectura produzida em Angola, apostando-se num discurso monumental/português 

suave, uma vez mais adaptado aos vários tipos de programa e consequentes escalas. 

Em simultâneo, e ao nível da habitação, assumia-se também o espírito associado à 

Trilogia da Educação Nacional - Deus, Pátria e Família, traduzindo a elementaridade de 

valores e consequente elementaridade formal e de dimensão, reflectindo o apelo a uma 

invariável pobreza. Este aspecto estava especialmente associado à habitação e, mais 

precisamente, à habitação para colonos, levando também para Angola a mesma postu-

ra e os mesmos princípios.

4.   “A Lição de Salazar” - o lado miserabilista das habitações 
e das famílias.
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Esta postura, que vacilava entre a monumentalidade e o popular, foi múltiplas vezes 

tratada, especialmente em programas não habitacionais. Embora a marca do Estado 

devesse ser acentuada, através de elementos compositivos que a ele faziam referência, 

também o carácter popular estava presente com a utilização de elementos da arquitec-

tura regional portuguesa.

Assim, e neste contexto, importa observar a promoção pública da arquitectura, pelo Es-

tado ou pela Administração Local, bem como as características dessa produção. Através 

destas iniciativas, é perceptível a forma como, em vários períodos, foram sendo feitas a 

gestão, a construção e a adaptação ao território, pela importância e sistematização que 

certos programas assumiram.

A análise dos projectos passou pela sua sistematização em tipologias funcionais, por 

data crescente, através de desenhos e fotografias, no período em estudo, divididos em 

duas categorias distintas – habitação e equipamentos. Assim, destas duas categorias 

resultam sete temas, tratados nos capítulos que se seguem, que permitem a reunião de 

obras diversificadas no âmbito da habitação, com tipologias de edifício e fogo distintas 

e, dos equipamentos, com exemplos de edifícios de saúde, educação e educação 

religiosa, culto, cultura e lazer, e administração. Esta abordagem facilita a com-

preensão da importância do programa de produção arquitectónica, contextualizando 

as respostas da arquitectura aos problemas colocados, revelando a especificidade da 

produção portuguesa em território angolano, através das suas características, composi-

tivas, construtivas e de integração.

6.1O EDIFÍCIO ISOLADO E A GENERALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – os programas oficiais
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A HABITAÇÃO

6.1.1

Ao nível da habitação, a pesquisa incidiu essencialmente na habitação unifamiliar, uma das 

tipologias habitacionais mais ensaiadas, quer para quadros superiores quer para trabalha-

dores colonos ou habitações indígenas, mas a observação de habitações colectivas.

Nas tipologias de habitação desenvolvidas pudemos verificar duas abordagens distin-

tas, verificando-se, por um lado uma real preocupação com a problemática subjacente 

à casa mínima e, simultaneamente com a casa do alto funcionário, programas mais 

completos e generosos. Relativamente à primeira, e no que respeita às habitações para 

trabalhadores colonos ou para indígenas, estas aproximam-se da pesquisa realizada em 

Lisboa no domínio das habitações dos bairros económicos dos anos 40 e 50. Mas se, 

na metrópole, a procura do fogo mínimo ultrapassou o universo das habitações sociais 

(verificando-se também em programas para habitações burguesas, de férias), em Ango-

la, esta estratificação cingiu-se apenas ao universo do trabalhador colono ou indígena, 

estigma de vida e de morada. 

Na habitação, é muito clara a diferenciação hierárquica entre trabalhadores colonos e 

funcionários públicos. Se a dos primeiros nos transporta para tipologias que se asseme-

lham, em alguns casos, às das habitações económicas de Lisboa, já as dos segundos 

propõem habitações com mais generosidade em áreas, e também novas propostas a ní-

vel tipológico. Estas diferenças remetem para o quadro social Angolano, bem como para 

a sua hierarquia, com os quadros superiores da função pública no topo da pirâmide, 

os comerciantes e agricultores num nível intermédio com grande dinâmica social, e na 

base, “o pobre homem branco”, o proletário branco que começava a surgir, juntamente 

com o indigenato. 

“o pessoal administrativo, funcionários públicos e profissionais liberais, que repre-

sentam uma espécie de aristocracia da cidade: os comerciantes, os industriais 

e, recentemente, os donos das roças formam a classe dos novos ricos.”456

Os exemplos que se apresentam abordam, nomeadamente, as residências dos admi-

nistradores de circunscrição, dos delegados de saúde, de secretários de administração 

e de vários directores, com uma incursão pelas casas de funcionários e trabalhadores 

colonos, com especial atenção para uma tipologia em particular as casas para funcioná-

rios solteiros, de características muito específicas e adaptadas ao celibato, consideran-

do-se uma especificidade no modo de vida.

456  Mendes, Maria Clara, Gabela (estudo geográfico de uma pequena cidade de Angola), in Garcia de Orta, Sér. 
Geogr., 2(1), 1974, pp. 45 – Esta observação feita em relação ao caso da Gabela parece-nos, pela natureza das situa-
ções, aplicável a todo o território. 



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO390

Ao nível da habitação, e no que concerne à destinada a extractos sociais elevados, são 

de notar duas características constantes nas tipologias das habitações unifamiliares: os 

espaços de representação são claramente identificados, e os espaços de serviços, re-

servados aos “creados”, são afastados da vivência do núcleo da habitação. No entanto, 

nesta forma de organizar o fogo (mesmo nos casos de habitação económica e no que 

respeita às habitações unifamiliares), os espaços destinados a cozinha e instalações 

sanitárias ganham autonomia, isolando-se do restante espaço do fogo, tirando esta so-

lução partido do clima, com os canais de ventilação a revelarem-se fundamentais.

Na grande maioria dos exemplos, a relação interior/exterior é estabelecida, com a cria-

ção de grandes espaços de terraços cobertos, garantindo zonas de estar com protec-

ção solar, refrigerando, de forma natural, as massas de ar em contacto directo com os 

espaços interiores.

Com efeito, e conforme se verá, as preocupações com a adaptação ao clima e conse-

quente conforto habitacional, bem como o estabelecimento de hierarquias na ocupação 

do micro território constituído pelo fogo, são uma constante. 

Como consequência do rápido crescimento da população europeia das cidades e que 

criara um problema ao nível da habitação, especialmente para as classes menos abas-

tadas, em 1952, foi lançado o “Fundo dos Bairros Operários”,457 onde era possível, no 

entanto;

“o Governo tomar medidas que atenuem a dificuldade criada, procurando alcan-

çar assim fins de ordem social e facilitando a instalação de novos colonos.”458

Daqui resultou a construção de casas económicas para funcionários e empregados de 

poucos recursos, criando um sistema novo em que o Estado comparticipava com o 

capital e a direcção técnica e, os operários, com a mão de obra. Mais uma vez, e ao 

nível da habitação, está visível o lado pobre da colonização, onde foi possível reinventar 

novas formas de habitar com poucos recursos, mas com grande qualidade.

A Habitação para o Delegado de Saúde de Portugália,459  de 1939, da autoria do 

Arq. Franz Schacherl, integrado na Missão de Estudos e Construção de Edifícios, assu-

me uma escala considerável. Estendida no terreno e de proposta simétrica relativamente 

ao volume principal, as suas varandas, em número de três, são uma presença marcante, 

6.1.1A HABITAÇÃO

457 Diploma Legislativo nº 2.415 de 1952, “Artigo 1º É constituído, com individualidade e personalidade jurídica, o 
“Fundo dos Bairros Operários” (que neste diploma se designará por pelas iniciais “F.B.O.”, destinado à construção de 
moradias para operários, quer exerçam a sua actividade por conta de outrem, (Estado, Corpos Administrativos, Organis-
mos Corporativos e de Coordenação Económica e entidades particulares), quer a exerçam por conta própria.”
À semelhança dos bairros operários, viria a constituir-se, em 1959, um Fundo de Casas Económicas, a funcionar de 
forma semelhante.

458 Texto introdutório ao Diploma Legislativo nº 2.415 de 1952

459 AHU- Pc. 39. Cota: 2621/DGOPC/ 1939/55/ SALA 4
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constituindo-se como evidentes espaços de estar. Repare-se na sua dimensão (2,75 m 

de largura por 8,50 m de comprimento), associando-se cada varanda a um núcleo de 

espaços, sejam eles sociais, íntimos e/ou de serviços.

É exemplar a forma como se fazem o isolamento e distanciamento das dependências de 

serviço - cozinha, dispensa e quarto de “creado” separadas do corpo principal por uma 

galeria coberta. Esta clara separação das funções, seria uma constante até aos anos 60 

e 70, especialmente nas tipologias unifamiliares. Neste caso, as varandas ligadas aos 

espaços sociais e íntimos, estão separadas entre si pelo corpo do edifício. 

Na Habitação do Secretário de Administração para as Regiões Planálticas,460        

de 1939, da autoria do Arq. Henrique Taveira Soares e do engenheiro chefe da missão 

Manuel Francisco Goulartt de Medeiros (integrado na Missão de Estudos e Construção 

de Edifícios em Nova Lisboa), as peças desenhadas reportam-se apenas ao projecto de 

“formigão armado” (definição da época para betão armado). No entanto, é possível ler, 

através destes desenhos, um edifício de um só piso com planta em L. Também aqui, a 

localização dos espaços de representação, com maior importância relativamente aos es-

paços íntimos ou mesmo de serviço, deixa claramente visível a separação entre patrões e 

empregados, sendo o alojamento dos “creados” remetido para as zonas menos nobres 

460 AHU - Pc.47. Cota:  Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

5.   Habitação para o Delegado de Saúde da Portugália 
(alçados e planta), Arq. Franz Schacherl, 1939.



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO392

6.1.1A HABITAÇÃO

do espaço, e reduzido apenas a um pequeno quarto. Estamos, no entanto, perante uma 

solução de alguma modéstia e elementaridade, de contenção, em que a entrada da habi-

tação é simplesmente marcada por um alpendre, com uma cobertura de quatro águas. 

A Residência para o Administrador da Circunscrição do Chilato,461 na Lunda, de 

1940, e da autoria do Arq. Henrique Taveira Soares e do engenheiro chefe da missão 

Eng. Manuel Francisco Goulartt de Medeiros (integrado na Missão de Estudos e Cons-

trução de Edifícios), é mais um projecto que reflecte uma forma de viver e habitar que, 

em pouco se assemelhava à forma de viver e estar em Portugal. Por muitas cópias dos 

modelos portugueses que se tenham feito, e por muitos elementos compositivos que se 

repitam, percebe-se, através deste e de outros exemplos, como a arquitectura portugue-

sa foi apropriada e adaptada a Angola, fundamentalmente no que se refere à forma de 

usar a habitação e, particularmente, na relação interior/exterior decorrente da necessida-

de de resguardar os espaços da insolação.

461 AHU - Pc. 25. Cota: 2621/DGOPC/ 1939/55/ SALA 4

6.   Habitação do Secretariado de Administração para Regiões Planálticas 
(planta e alçados), Arq. Henrinque Taveira Soares, 1939.
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Esta tipologia consiste numa moradia isolada, de um piso, com os espaços sociais e 

de representação perfeitamente definidos e demarcados, quer da zona íntima da casa, 

quer das dependências de serviço. Para além de constituírem um corpo completamente 

separado do corpo principal, estas últimas estão, no entanto, ligadas a este por uma 

galeria/corredor exterior coberta.

A articulação dos espaços desenvolve-se de uma forma simples e sequenciada, separan-

do, como já foi referido, a zona social da zona íntima, composta por dois quartos indepen-

dentes com ligação a um pequeno escritório e acesso à varanda. Esta remata a periferia 

do edifício, estando a quase totalidade dos compartimentos - o salão, a sala de mesa, a 

saleta e o escritório - abertos sobre ela, grande e fluida, com comunicação directa.

No que respeita à imagem exterior, a cadência rítmica dos vãos reflecte a organização 

dos espaços em planta, sem grandes preocupações com os aspectos compositivos. 

A cobertura é resolvida em telha na zona da habitação, rematada por platibanda, e em 

terraço na extensão das varandas.

7.   Residência para o Administrador da Circunscrição do Chilato (planta e 
alçados), Arq. Henrinque Taveira Soares, 1940.
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462 AHU - Pc. Cota:  Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

A Residência para o Director do Laboratório Central de Patologia Veterinária de 

Nova Lisboa,462 de 1943, de autor desconhecido, da Missão de Estudos e Construção 

de Edifícios, é mais um projecto generoso, em termos de programa e solução. A casa 

tem um vasto programa, e para o anexo remetem-se os aposentos de serviçais e lavan-

daria. As relações estão perfeitamente hierarquizadas entre a representatividade dos 

utentes e a sua habitabilidade.

A título de curiosidade, é de notar que as salas têm respectivamente 30 e 25 m2, e a 

varanda, com sensivelmente 3 m de largura, constitui uma aprazível zona de estar, de 

características semi-exteriores, assegurando também funções de representatividade.

6.1.1A HABITAÇÃO

8.   Residência para o Director do Laboratório 
Central de Patologia Veterinária de Nova 
Lisboa (planta e alçados), 1943.
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A Habitação para Director Técnico do Hospital de Sá-da-Bandeira, 463 de 1944, de 

autor desconhecido, da Missão de Estudos e Construção de Edifícios (mas cuja memó-

ria descritiva vem assinada pelo engenheiro chefe da missão, Manuel Francisco Goulartt 

de Medeiros). Faz referência à organização da casa, explicando a razão pela qual está 

dividida em dois pisos: o primeiro, social, com grandes salas e aberto para receber, e o 

segundo, reservado à intimidade. Faz uma descrição dos materiais e apresenta também 

uma estimativa orçamental.

As varandas (envidraçadas) e os alpendres são uma presença, resultando num objecto 

de solução contida, onde a marcação horizontal dos vãos corridos (principalmente os 

da varanda), e o uso de platibandas como remate, deixam perceber uma rotura, embora 

subtil com a visão “tradicionalista/português suave”, muito utilizada. É uma proposta que 

procura, ainda que timidamente, uma expressão modernista. 

463 AHU - Pc.41. Cota:  Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

9.   Habitação para o Director Técnico do Hospital
de Sá-da-Bandeira (plantas e alçados), 1944.
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464 HU - Pc. 24-3. Cota: 2621/DGOPC/ 1939/55/ SALA 4

465 Os desenhos são do projecto de electricidade, embora se faça a leitura necessária à compreensão da proposta.

As Moradias para Funcionários em Luanda,464 de 1944 e da autoria do Arq. Vasco 

Regaleira, são promovidas pela Direcção Geral de Fomento Colonial, e referem-se ao 

projecto do Bairro do Cruzeiro em Luanda, constituído por moradias unifamiliares isola-

das e geminadas.465 

O programa distribui-se entre habitações unifamiliares geminadas de um fogo por piso, 

circundadas por grandes varandas, maiores mesmo que os próprios compartimentos 

e, para além destas, as habitações isoladas de um piso. Os desenhos desenvolvem-se 

6.1.1A HABITAÇÃO

10.   Moradias para Funcionários em Luanda, Arq. Vasco 
Regaleira, 1944 (implantação e tipologias).
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até ao pormenor, do muro à cancela e padrão, rebuscando valores de uma ruralidade 

(re)inventada.

No entanto, as tipologias dos fogos traduzem propostas com alguma inovação. Tratan-

do-se de habitações modestas, como estas pretendiam ser, as varandas de grande di-

mensão constituem, mais uma vez, exemplos de habitabilidade diferenciada, adaptada 

ao clima. Se por um lado os elementos compositivos e os símbolos portugueses reme-

tem a leitura para uma relação estreita com os modelos nacionais da época, e aquele 

que seria considerado como o estilo oficial, as relações espaciais propostas relacionam-

se mais com um exercício de adaptação ao clima e, consequentemente, ao sítio, com 

a introdução de coberturas extensas, varandas generosas, e o facto de se tirar partido 

dos espaços exteriores.

As Habitações para Funcionários Solteiros na Damba,466 de 1944, mais uma vez 

da autoria do Arq. Franz Schacherl, e da Missão de Estudos e Construção de Edifícios, 

constituem um exemplo curioso. Uma vez que são dirigidos a habitantes solteiros, o 

estado civil é referência para o estabelecimento da tipologia do fogo, que se desenvolve 

466 AHU - Pc. 40. Cota: 2621/DGOPC/ 1939/55/ SALA 4

11.   Habitações para funcionários solteiros na Damba 
(planta e alçados), Arq. Franz Schacherl, 1944.
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isolada e unifamiliar. A casa é constituída por dois quartos, instalação sanitária, escri-

tório, sala de estar, num total de 62 m2, que se contrapõem a uma varanda coberta de 

17 m2, constituindo este um espaço de estar exterior por excelência. Não obstante, não 

tem cozinha, facto que remete para a mentalidade da época: por um lado, mostra que 

se pensava que os homens não podiam nem deviam ter acesso a esse tipo de funções; 

por outro, talvez essa ausência visasse provocar o convívio entre eles havendo, eventu-

almente, um espaço comum onde as refeições fossem servidas. Julgamos ainda que, 

a ausência destas funções viria enfatizar a necessidade desses homens constituírem 

família, motivando o aumento do povoamento branco em Angola.467

467 José Ribeiro da Cruz, Administrador de Circunscrição, Relatório do chefe de serviços, Repartição Central dos 
Negócios Indígenas, 1941. 

“O europeu solteiro vem da metrópole e, uma vez no interior, passa o tempo que pode sem ter ligações com pretas, 
por lhe repugnarem. Com falta de mulher branca e o rolar do tempo a aguilhoar as necessidades fisiológicas, o branco 
começa o convívio com as pretas. A repugnância que até aí impedia as ligações, transforma-se em apetecido prazer. A 
matéria prima é tão barata e há tanto onde escolher, que alguns europeus, fazendo vida de sultão, não resistem a formar 
um pequeno harem. A pouco e pouco o europeu perde a ideia de metrópole e de família em extravagâncias sucessivas 
e, em vez do europeu ser um elemento de colonização, passa a ser um péssimo exemplo no meio indígena pelo qual, 
pode dizer, foi absorvido.
 É uma vergonha a que é preciso pôr cobro em benefício da colonização europeia (e portuguesa) e dos seus 
bons costumes.
 Outra modalidade para auxiliar a colonização: 
Os funcionários solteiros deviam ser obrigados a depositar 40 a 50% dos deus vencimentos e percentagens, importância 
que só lhes seria entregue, uma parte, quando regressassem à metrópole, e a restante quando realizasse o casamento. 
Este processo obrigava muito funcionário a ser económico e obrigava-o a constituir família”(...)(AHU)
Repare-se no teor do parecer, no tom moralista, mas e acima de tudo, nos aspectos economistas da visão do colonialis-
mo. Tudo se resume a trocas e pagamentos.

12.   Estudos de várias tipologias habitacionais 
para celibatários, 1952

6.1.1A HABITAÇÃO
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468 Amaral, Ilídio do, Aspectos do Povoamento Branco em Angola, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1960, 
pp. 52

469 AHU - Pc. 27. Cota: 2621/DGOPC/ 1939/55/ SALA 4

É importante referir que este tipo de habitações foi bastante desenvolvido, uma vez que 

“a massa de celibatários do sexo masculino é considerável, perto de 30% da totalidade 

de homens adultos.”468 Assim se justifica as várias soluções apresentadas por João 

Aguiar no livro L’Habitation dans les Pays Tropicaux, de 1952, onde apresenta um con-

junto de tipologias com estas características.

As Habitações do Pessoal do Posto Zootécnico da Damba,469 de 1943, são da 

autoria do Arq. Franz Schacherl, integrado na Missão de Estudos e Construção de Edi-

fícios. Também neste caso é notória a mesma preocupação quanto à forma de habitar 

já patente no exemplo anterior. Repare-se na varanda, aqui de dimensões reduzidas, 

localizada na frente da casa, com o hall de recepção ainda no exterior, coberto. 

13.   Habitações do Pessoal do Posto Zootécnico da Damba 
(planta e alçados), Arq. Franz Schacherl, 1943.
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470 AHU - Pc. 98-1 e 2. Cota:35 / DGOPC / DSUH / vol.100/Sala 8

6.1.1A HABITAÇÃO

As Casas para Funcionários em África 470 de 1944, de autor não identificado, da Mis-

são de Estudos e Construção de Edifícios, traduzem-se em habitações para uma África 

generalista, sem sítio específico, sem rosto, como se de um lugar abstracto se tratasse. 

O projecto foi feito em Lisboa e, o mais provável é, quem o projectou, nunca ter conhe-

cido o local ao qual se destinava. 

Inclui dois tipos de casas para funcionários do Estado, das colónias de África Oriental e 

Ocidental. O tipo A constitui uma moradia unifamiliar isolada, e o tipo B é formado por 

um conjunto de quatro habitações num edifício de habitação colectiva. A memória des-

critiva revela as preocupações de quem os projectou:

“Tipo A: Esta moradia compõe-se de um pavilhão de um só piso, rés-do-chão 

alto, circundado de varanda por dois lados, e de um pequeno anexo com piso 

térreo.

A planta da habitação tem a disposição simples, clara e arejada que convém 

ás construções económicas nas zonas intertropicais. Uma sala, três quartos 

de cama, cosinha, banho, despensa e arrecadação – arrumam-se dentro de 

um rectângulo de cêrca de 16,50 m x 9,90 m, onde se aloja ainda o corredor 

que estabelece comunicação entre as diferentes divisões e mais um recinto 

coberto, mas ao ar livre, para desafogo da cosinha.

14.   Casas para Funcionários em África, 
Habitação Colectiva (plantas e alçados), 1944
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A larga varanda que abriga dois lados da habitação dá acesso à sala e aos três 

quartos de cama, enquanto a serventia da cosinha se faz por escada especial 

que também estabelece a ligação com o pequeno anexo onde se encontram o 

lavadoiro, as instalações sanitárias para os serviçais e a arrecadação do com-

bustível. (...) 

Varanda alpendrada, caixa-de-ar, persianas e ventilação do desvão da cober-

tura contribuem para amenizar a ardência do clima, tornando a habitação mais 

aprazível.”(...)

15.   Casas para Funcionários em África, 
Habitação Unifamiliar (planta e alçados), 1944
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Estas palavras reflectem uma grande preocupação com o conforto da casa, resolvendo 

as questões da insolação e ventilação. As habitações são envolvidas na parte da frente, 

quartos e sala, por uma generosa varanda com 2,50 m de largura, que ocupa também 

toda a extensão do alçado lateral esquerdo, num comprimento total de 19,40 m, acresci-

dos de 7,60 m, o que significa que todo o edifício está envolvido numa grande galeria de 

protecção. A caixa-de-ar, formada ao nível do piso térreo, sobre arcos em ogiva, eleva 

a habitação em 1,80 m, enfatizando, também ela, a mesma preocupação de conforto. 

Formada por um paralelepípedo com duas águas, a casa é característica de uma arqui-

tectura de “carácter rural”, muito ao sabor das propostas de Vasco Regaleira, não se 

conseguindo, no entanto, decifrar a assinatura existente nos desenhos. 

6.1.1A HABITAÇÃO

16.   Habitações para Funcionários em África, 
(planta e alçado), s/d.
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471 AHU - Pc.228 - Cota: Sala 9 – E.5 – P.51 – NO 1158

472 AHU - Pc.228 - Cota: Sala 9 – E.5 – P.51 – NO 1158

As Habitações para Funcionários 471 da Companhia de Construções Coloniais, pro-

jectos também sem sítio específico nem identificação de data e autor, são esquissos, o 

que traduz o carácter expedito com que as propostas foram apresentadas. São soluções 

generosas em termos de áreas, se se considerar que um T2 tem 130 m2, com grandes 

varandas ao nível da entrada, enfatizadas por grandes arcarias que fazem delas espa-

ços de habitar entre o exterior e o interior. 

Pelas áreas propostas, depreende-se que estas habitações não se destinavam a traba-

lhadores agrícolas mas, eventualmente, a funcionários públicos que, como já se viu, eram 

a classe mais bem colocada. Em contraponto a outras soluções, como por exemplo as 

das casas para colonos (se comparadas as respectivas áreas), percebe-se que se desti-

navam a níveis sociais completamente distintos. Refira-se, mais uma vez, o facto de esta 

arquitectura ter sido feita sem definição prévia do sítio, mas sempre com a preocupação 

de manter um carácter claramente “português”. É também evidente a atenção dada à 

adaptação ao clima, através de soluções compositivas entre o moderno e o regional. 

A Habitação para Trabalhadores do Quinga 472, de 1944 e da autoria do Arq. J. 

Garcia de Castilho para a JEAC (Junta de Exportação do Algodão Colonial – Delegação 

de Angola), apresenta dois exemplos de habitações modestas, na expressão do autor, 

sendo mais um modelo da arquitectura “tropical” de expressão portuguesa, explorando 

bastante a adaptação da arquitectura aos trópicos, numa proposta quase “científica”. 

Para uma melhor compreensão desta experiência, propomos uma leitura parcial da res-

pectiva Memória Descritiva:

“Assim se consegue que as habitações fiquem mais defendidas dos mosqui-

tos, mais expostas às brisas e mais defendidas também da irradiação do calor 

do sol (...)

Cumprimos inteiramente o programa que a JEAC nos apresentou, mas tornava-

se indispensável proteger os compartimentos habitáveis com uma varanda de 

rede e persianas, criar uma ante-câmara de protecção na entrada, defender as 

habitações com a saliência de cobertura por causa do sol, evitando ao mesmo 

tempo que os fortes ventos da região lancem as chuvas torrenciais no interior 

das casas. Seria anti-económico e sem vantagem apreciável desenvolver uma 

varanda ampla em volta de toda habitação, pelo que demos apenas na zona da 

frente a amplidão bastante para estar, refeições e trabalho. (...)
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Há oscilações diárias de temperatura de 15º a quarenta à sombra, são frequen-

tes, pelo que a existência das persianas e de uma caixa de ar arejada entre a 

cobertura e o teto são pormenores de particular importância.”

É um projecto muito trabalhado, quer no desenvolvimento do programa, quer nas rela-

ções espaciais. De todas as propostas de promoção oficial analisadas, esta será talvez 

a que melhor se adapta aos requisitos dos trópicos, não deixando também de apre-

sentar alguma pesquisa na articulação dos vários elementos que definem arquitectura, 

muito embora se trate de uma habitação com áreas relativamente pequenas (quando 

comparada com outras). Se nos alhearmos do factor escala, o projecto pode fazer lem-

bras algumas habitações de Frank Loyd Wrigth, ao nível da solução da cobertura e do 

embasamento, ou de Keil do Amaral, pelos pormenores. 

6.1.1A HABITAÇÃO

17.   Habitações para Trabalhadores do Quinga
(perspectiva, alçado e planta), Arq. J. Garcia de 
Castilho, 1944

O tema das casas para trabalhadores colonos, suscitou outro tipo de proposta, já dos anos 50, 

correspondente ao investimento do Estado no povoamento com população branca nas colónias.

Como exemplo apresentam-se dois tipos de concurso: um de casas para dois colonatos, Limpo-

po e Cunene, e outro para Angola e Moçambique, numa abrangência colonial e extra-territorial.
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473 AHU - Pc. 18-2 Cota: 74 /DGOPC/CSTE /vol 149 – 1944/53 – sala 8

474 Respectivamente os projectos referentes aos processos números: Pc. 28 - Augusto Lopes Galvão; Pc. 25 - Paulo 
de Carvalho Cunha; Pc. 26 - Alberto Sousa; Pc. 27-1/2 - Fernando Martins de Sousa – AHU – Cota: 1176/DGOPC/CDTE/
vol. 172/1929-54 Sala 9 e, Pc. 19 - Arq. Luís Coelho Borges da Cota: 74 /DGOPC/CSTE /vol 149 – 1944/53 – sala 8.

475 Da documentação encontrada encontra-se uma carta/convite dirigida ao Arq. Regaleira, sem que tenhamos con-
cluído se apenas ele foi convidado ou teriam sido todos. AHU - Pc. 18-2 Cota: 74 /DGOPC/CSTE /vol 149 – 1944/53 
– sala 8

O Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos no Limpopo,473 de 1953 foi pro-

movido pela Direcção Geral de Fomento do Ultramar/Brigada Técnica de Fomento e Po-

voamento do Limpopo.

Tratava-se de um concurso por convite, instruído pelo Director Geral de Fomento do 

Ultramar, Eng. Eugénio Sanches da Gama, para a elaboração de casas para colonos 

brancos a construir no Limpopo e também no Cunene, considerando-se, à partida, que 

estes dois sítios não teriam particularidades específicas que os distinguissem. 

Concorreram vários arquitectos, nomeadamente Augusto Lopes Galvão, Paulo de Car-

valho Cunha, Alberto Sousa, Fernando Martins de Sousa ou o Arq. Luís Coelho Bor-

ges,474 tendo sido convidado a participar o “mui ilustre” Arq. Vasco de Moraes Palmeiro 

(Regaleira).475 

18.   Concurso de casas para trabalhadores colonos, 
(planta e alçados), solução do Arq. Alberto Sousa, 1952.

19.   Concurso de casas para trabalhadores colonos, (planta 
e perspectiva), solução do Arq. Mário de Oliveira, 1952.
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6.1.1A HABITAÇÃO

As propostas apresentadas, muito idênticas entre si, reflectem a necessidade de reduzir 

ao mínimo o acto de habitar. À época, em Lisboa, já tinham ocorrido as experiências dos 

Bairros Económicos, também eles com habitações unifamiliares, trazendo-se para o uni-

verso colonial apenas a adaptação de alguns modelos, o das áreas mínimas, mas com a 

introdução de um léxico de aparente tentativa de adaptação aos trópicos, embora subtil. 

20.   Concurso de casas para trabalhadores colonos (planta 
e alçado), solução do Arq. Paulo de Carvalho Cunha, 1952.

As áreas propostas variam entre os 38,00 e os 45.00m2 de área bruta para o Tipo I - T2, 

e 62,00m2 de área bruta para o Tipo II - T3. No entanto, a proposta do Arq. Fernando 

Martins de Sousa apresenta um T2 com 35 m2 e o T3 com 45m2, extraordinariamente 

reduzidas, conseguindo, no entanto, projectar uma lareira (dentro destas dimensões) e 

num país tropical. A estas áreas devia acrescer, entre 5 a 6 m2, para a varanda, também 

um espaço fechado.

O Arq. Paulo de Carvalho Cunha refere, na Memória Descritiva:

 (...)” procurou-se dar satisfação aos princípios que se assemelham para a 

composição arquitectónica:

Acentuadamente rústica e tradicional, que se adapte perfeitamente ao carácter 

e personalidade do colono.”476

476 Da Memória Descritiva do projecto
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Já o Arq. Alberto Sousa explica que:

“O problema tornou-se difícil, pois além da resolução económica outros de va-

lor se impunham solucionar, tais como: protecção à radiação solar, humidade, 

ventilação, defesa contra o mosquito e outros insectos e ainda como condição 

de interesse absoluto, dar às construções plasticamente a feição regionalista 

continental.

Se considerarmos o lado económico como o de maior dificuldade a vencer, 

podemos considerar como idêntica a condição regionalista.

É precisamente o clima que define certas características consideradas regio-

nais. Parece-nos que aquelas que dentro do País mais acentuadamente se 

têm afirmado, é a da casa rural do norte; ora, adoptá-la ao clima africano, seria 

em parte contrariar o seu estilo.(...) Ao mesmo tempo, não nos era fácil afastar 

por completo da época actual e, portanto, de lhes imprimir certa feição mais 

moderna não nos cingindo às formas e pormenores das existentes.”477

Entende-se destas palavras uma certa angústia ao responder aos quesitos, vacilando na 

dicotomia moderno-internacional/regional-nacional.

477 Da Memória Descritiva do projecto

21.   Concurso de casas para trabalhadores colonos, 
(planta e alçados), solução do Arq. António Egea, 1952.
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6.1.1A HABITAÇÃO

22.   Concurso de casas para trabalhadores colonos, (planta 
e perspectiva), solução do Arq. Augusto Lopes Galvão, 1952.

23.  Concurso de casas para trabalhadores colonos, (planta 
e perpectiva), solução do Arq. João António Aguiar, 1952.

Para Angola e Moçambique foi criado outro Concurso, desta vez com indicação de Casas para 

Trabalhadores Colonos,478 de 1953, promovido pela Direcção Geral de Fomento do Ultramar,479 

no qual participaram vários arquitectos, nomeadamente Mário de Oliveira, António Gomez Egea, 

João António Aguiar e Eurico Pinto Lopes. O concurso destinava-se à elaboração de um Projecto 

de duas casas para trabalhadores colonos, de programa idêntico ao anterior. No caderno de en-

cargos que lhe deu origem, referia-se, nas considerações gerais, o seguinte:

“A – As casas destinam-se a trabalhadores colonos, a construir nas povoações rurais das 

zonas irrigadas de Angola e Moçambique, para o povoamento da raça branca.

478 AHU - Pc. 21 Cota: 74 /DGOPC/CSTE /vol 149 – 1944/53 – sala 8

479 Julgamos possa ser o mesmo concurso que o anterior, uma vez que é do mesmo ano, da mesma entidade, onde 
as soluções apresentadas pelos vários intervenientes são muito idênticas em termos de programa, áreas e preocupa-
ções, diferindo, contudo, o nome do concurso.
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24.   Concurso de casas para trabalhadores colonos, (planta 
e alçados), solução do Arq. Vasco Regaleira, 1952.

B – O elemento humano a considerar é o rural da metrópole, cujas condições 

de existência se considerem precárias devido ao seu baixo nível económico.

Para além destas especificações há-as também referentes ao programa, onde 

é determinado o tipo de casa, sendo duas as classes, a casa tipo 1, com dois 

quartos, e a casa tipo dois com três quartos, respectivamente casas para ca-

sais com dois filhos do mesmo sexo ou casais com filhos de sexo diferente. 

Define-se também as características da construção com definição dos mate-

riais a empregar, nomeadamente “as características arquitectónicas da cons-

trução serão determinadas pelo emprego dos materiais, sendo de aconselhar a 

composição acentuadamente rústica e tradicional que se adapte perfeitamente 

ao carácter e personalidade do colono”, para além do custo das casas, o pro-

jecto (onde se define as peças a apresentar), os prazos de entrega, os prémios 

e os pagamentos.

Da memória descritiva, diz-se assim em relação ao ambiente: “A casa no que 

diz respeito ao seu ambiente exterior e interior foi tratada de acordo com o ca-

rácter e personalidade da família que nela vai conviver.

Destinados ao trabalhador - colono, homem rude originário das províncias da 

metrópole, onde o seu baixo nível de vida raramente lhe permitiu o conheci-

mento de um abrigo cómodo e higiénico. Estes projectos de casas dotados 

de todos os requisitos necessários à vida familiar terão um ambiente acolhedor 



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO410

e tradicional na simplicidade da planta, no mobiliário rústico, nos cortinados e 

até nos materiais empregados – a telha, a pedra e a madeira que se vêm no 

exterior, a tijoleira no pavimento da casa comum e a cal branca nas paredes.”

A solução proposta por Mário de Oliveira é complicada no que respeita á sua articulação 

programática, com um dos quartos quase interior, uma vez que o único vão, suposta-

mente exterior, uma porta com 70 cm de largura, dá para a varanda de entrada, que 

também é fechada, para não falar da sala, que também o é, embora gozando de uma 

relação mais aberta com a varanda. Na Memória Descritiva deste, lê-se: 

“A casa constitui o motivo principal do bem estar e de felicidade desde que 

seja delineada sempre em função dos princípios que regem os fenómenos psi-

cológicos de adaptação dos indivíduos do seu ambiente duma maneira geral 

e, particularmente aquele que lhes rodeia a vida em todos os aspectos que é 

a casa em que habitam. Quer dizer, toda a casa deverá ser feita à imagem do 

homem, porque cada homem tem o seu temperamento, os seus hábitos, os 

seus pontos de vista de conforto e de comodidade. Se, por exemplo, arrancás-

semos um dos nossos campesinos, quer alentejano, quer transmontano, ou 

beirão, habituado a viver em casas em que a cozinha é o centro urbano de todo 

sólido construtivo, e o colocássemos em casas com características completa-

mente diferentes, este campesino encontrava-se insatisfeito e no seu espírito 

não existiria jamais uma hora de repouso ou comodidade.

25.   Concurso de casas para trabalhadores colonos, (planta 
e perspectiva), solução do Arq. Eurico Pinto Lopes, 1952.

(...)Temos que ter em conta neste caso que estas casas são destinadas a 

colonos, transplantados para regiões onde se torna necessário facilitar-lhes a 

aclimatação e para isso além do ambiente da casa deverá ter boas condições 

de vida em relação ao clima.”(...)

6.1.1A HABITAÇÃO
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480 Respectivamente os projectos referentes aos processos números: Pc.20 - Arq.António Gomez Egea; Pc.21 - Arq. 
Mário de Oliveira; Pc. 22 - Arq. Eurico Pinto Lopes; Pc. 23 - Arq. João Aguiar – AHU - Cota: 74 /DGOPC/CSTE /vol 149 
– 1944/53 – sala 8

Muito colado aos ideais do regime no que respeita à habitação, modesta e pequena, 

este discurso vinha também corresponder ao entendimento da Direcção de Fomento, e 

à tentativa de transplantar as pessoas de Portugal para as colónias, como se do mesmo 

espaço físico se tratasse.

Embora respondendo ao mesmo programa e com as mesmas restrições de áreas e cus-

tos constantes do caderno de encargos, a proposta do Arq. Eurico Pinto Lopes é, sem 

dúvida, uma das mais bem estudadas, propondo uma solução mais aberta, bem como 

as dos arquitectos João Aguiar e António Gomez Egea.480

Ainda ao nível dos concursos, apresentamos um, de âmbito Municipal, para a elabo-

ração do projecto para a Casa do Presidente da Câmara de Luanda em 1959, cujo 

primeiro prémio foi atribuído à proposta do Arq. Luis Taquelim da Silva e, o segundo 

prémio, aos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco da Silva Dias. Da primeira pro-

posta não há registo gráfico. A segunda, moderna, segue o discurso da arquitectura 

tropical, com recurso a grandes varandas de protecção (mas também francas zonas de 

estar), com sombreados obtidos pelo ripado em madeira e com a clareza dos volumes 

na relação com as funções. Cria uma solução que, não deixando de cumprir o propósito 

26.   Casa do Presidente da Câmara de Luanda 
- Concurso (localização e perspectiva geral), Arq. 
Antonieta Jacinto e Arq. Silva Dias, 1959.
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27.   Casa do Presidente da Câmara de Luanda (maquete, 
perspectivas parciais, plantas e alçados).

6.1.1A HABITAÇÃO
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481 AHU - Pc.249 - Cota: Sala 9 – E.5 – P.51 – NO 1158 

482 Não há referência a nenhum arquitecto, apenas ao desenhador e ao engenheiro, com nota à alteração do projecto 
e desenho.

institucional, (espaço de habitar e de representação) atribui grande fluidez ao espaço, 

com um cunho de glamour e descontracção característicos do estar e viver angolanos, 

enfatizando a relação interior/exterior, e tirando partido da generosidade do programa.

Apenas sete anos separam no tempo estes dois concursos e, embora os objectivos de 

um e outro fossem distintos, os conteúdos e as soluções distinguem claramente a pos-

tura assumida em cada um, reflectidas nas opções apresentadas. 

Na habitação indígena, e ainda no registo das áreas mínimas, (na base da pirâmide 

social), temos o Bairro Indígena para Luanda,481 quase dez anos antes das soluções 

para as casas dos colonos, 1943, de autor desconhecido 482 e proposta Municipal para 

criação de habitações indígenas. Este bairro localiza-se algures nos arredores de Luan-

da (local não referido).

28.   Bairro Indígena de Luanda, casa tipo 
para chefe de povoação, 1943.

29.   Bairro Indígena de Luanda,
casas de 2 divisões, 1943.
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6.1.1A HABITAÇÃO

Assemelha-se a alguns exemplos de habitações para colonos, cujos projectos foram 

também elaborados para local indefinido. 

De proposta bastante formalista e distanciado de qualquer envolvente, o plano para o 

Bairro estabelece hierarquias de vias e funções, à semelhança do que se verificou nos 

Bairros Económicos de Lisboa, nomeadamente no Bairro da Madredeus ou mesmo no 

Caramão da Ajuda, entre outros, pela sistematização das habitações e dos modelos 

preconizados. O mesmo tipo de relação se pode estabelecer com colonatos, nomeada-

mente o da Cela, já referido. 

30.   Bairro Indígena de Luanda, 
posto de tratamentos, 1943.

31.   Bairro Indígena de Luanda, 
casas de 3 divisões, 1943.
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O Bairro integra as seguintes funções: Posto de Socorros, uma pequena construção de 

planta quadrada, com 8,50 m de lado e um piso; Casas tipo 2, que se desenvolvem em 

bandas de pequenas fogos com apenas 3 divisões, (com planta de base quadrada com 

6,35 m de lado); outros habitações em banda, geminadas, e uma isolada, a do chefe de 

povoação. As soluções são bastante elementares, se comparadas com as habitações 

para colonos. 

Aqui, as semelhanças tipológicas com os bairros económicas, nomeadamente o Bairro 

Económico do Caramão da Ajuda, ou as das Ilhas do Porto, residem essencialmente 

no carácter repetitivo e contínuo, na dimensão dos fogos e do espaço público. A estes 

factores junta-se ainda a ausência de instalações sanitárias, também verificada no caso 

das ilhas.

O projecto do Bairro de Pescadores Indígenas do Cacuaco, de 1957, (que seria cons-

truído imediatamente a seguir ao projecto) é da autoria da Arq. Antonieta Jacinto, na Direc-

ção dos Serviços de Obras Públicas e Transportes – Secção de Urbanização, que viria a 

ser adaptado a dois sítios distintos: no Cacuaco e em Luanda próximo do Bairro Rangel. 

32 - 35.   Bairro de pescadores no Cacuaco (maquete 
e fotografias do bairro), Arq. Antonieta Jacinto, 1958.
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Este conjunto explora questões do âmbito da organização do fogo e a relação interior/

exterior (pátio/quintal), interpretando as tipologias tradicionais através da casa térrea. 

Estas tipologias são agrupadas em quatro fogos, criando pequenos conjuntos, que se 

multiplicam ao longo do terreno servindo de mote. Na organização do fogo e na con-

sequente procura da casa mínima, a ventilação transversal, a protecção solar e a sepa-

ração funcional (com o afastamento entre o núcleo de instalação sanitária/cozinha e os 

restantes espaços), tiveram papel determinante.  A clareza compositiva e o mimetismo 

da solução, relativamente aos elementos determinantes da habitação tradicional (vulgo 

rural), conjugam de forma cuidadosa os vãos e o seu ritmo, os espaços alpendrados e 

as coberturas. É de salientar que para estas casas foi desenhado todo o mobiliário, tam-

bém ele adaptado à dimensão do fogo e ao tipo de utilização que era esperado ter. 

Refira-se que da solução do conjunto houve a preocupação de posicionar as habitações 

de forma que beneficiassem das brisas marítimas, de que resultou uma orientação favo-

rável, voltada para o mar.

Numa adaptação do projecto inicial do Cacuaco, foi feito o do Núcleo Habitacional 

no Bairro Indígena nº 1, promovido pela mesma Direcção, em 1958, também da Arq. 

Antonieta Jacinto. Embora estudada para pescadores, esta tipologia adaptou-se per-

feitamente aos contextos urbano (de Luando) e piscatório (do Cacuaco), embora com 

implantações distintas. Este caso ilustra bem a brevidade com que estas situações ti-

nham de ser encaradas e a emergência da necessidade de criação de habitação com 

características sociais.

37.   Bairro de pescadores no Cacuaco, Arq. Antonieta 
Jacinto, (tipologias), 1958.

36.   Bairro de pescadores no Cacuaco, Arq. 
Antonieta Jacinto, 1958.
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No Bairro (musseque) Rangel, imediatamente ao lado do anterior, foi construído outro 

Bairro Indígena, da autoria do Arq. Fernando Batalha. Em oposição ao exemplo ante-

riormente referido, este projecto consiste num conjunto de edifícios formados por lon-

gas bandas de dois pisos, organizados em galeria, com espaços públicos entre si. Os 

extensos paralelepípedos formam peças de grande simplicidade em que os dois lados 

principais (frente e tardoz), se caracterizam de forma distinta: um pelo ritmo constante 

dos vãos estreitos e verticais, interrompido pela marcação dos acessos através de uma 

grelha de ventilação e, o outro, pelas galerias que, também ritmicamente, são pautadas 

por colunas que lhes vão atribuindo uma cadência também constante. Embora tratando-

se de um bairro indígena, o número de pisos e o seu carácter colectivo, conferem-lhe 

38.   Bairro Indigena nº1 de Luanda (implantação, plantas, 
alçados, cortes e pormenores), Arq. Antonieta Jacinto, 1958.
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um cunho acentuadamente urbano, distinguindo-o da habitação tradicional: individual, 

isolada e com forte relação com o exterior. 

Como exemplo mais tardio, é de referir o caso das Habitações do Bairro da Ilha resul-

tante do Plano Director de Urbanização da Ilha de Luanda, promovido pela Comissão 

Administrativa do Fundo dos Bairros Populares de Angola, com projecto dos arquitectos 

Simões de Carvalho e Pinto da Cunha no ano de 1963. Teve como objectivo criar a fixa-

ção e ocupação dos pescadores na Ilha, valorizando a sua permanência, com a criação 

de homogeneidade no grupo e sentido de vida comunitária.

“a implantação cerrada em casas simples e por vezes geminadas, formando 

grupos onde podemos distinguir os escalões patriarcal e doméstico, segundo 

a classificação de Gaston Bardet.”483

As propostas apresentadas apontam para soluções completamente distintas do que se 

fizera anteriormente para o mesmo tipo de população, no Bairro Indígena de Luanda, 

20 anos antes. São efectivamente 20 anos de afastamento no tempo, mas acima de 

tudo, nas mentalidades e nas políticas vigentes. Embora a população autóctone fosse 

a menos previlegiada, o Bairro da Ilha, dirigido a uma população negra, propõe, segu-

6.1.1A HABITAÇÃO

483 Simões de Carvalho e Pinto da Cunha, Memória Descritiva do Plano Director de Urbanização da Ilha de Luanda, 
Comissão Administrativa do Fundo dos Bairros Populares de Angola, 1963, arquivo Simões de Carvalho

39.   Local de intervenção
do Aldeamento 1 do Bairro
de Pescadores, Ilha de
Luanda, 1963.

40.   Plano para Bairro de Pescadores, 
Aldeamento 1, Ilha de Luanda, Arq. Simões 
de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963.
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ramente, uma qualidade do fogo incomparavelmente superior à das habitações para 

trabalhadores colonos dirigidas a uma população branca, 10 anos antes (apresentadas 

no concurso já referido).

O bairro assume-se como um receptáculo de várias actividades que o dotam de urbani-

dade, nomeadamente equipamentos de lazer, segurança, ensino, religioso, desportivo, 

sempre ligados a espaços públicos que promovem a sociabilização. 

41-42.   Habitações tradicionais dos 
Axiluanda, Ilha de Luanda.

43 - 46.   Bairro de Pescadores, Ilha de Luanda, 
Perspectiva e Tipologias - do T2 ao T4, Arq. Simões 
de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963.



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO420

Parece-nos importante associar as tipologias propostas pelos autores às habitações 

tradicionais dos habitantes da ilha, os axiluanda,484 uma vez que, nomeadamente os 

aldeamentos 1 e 2, assentam em sanzalas pré existentes, a da Lunda e a da Ponta, res-

pectivamente. Embora as novas tipologias assumam uma forma de construção corrente, 

em termos tipológicos, construtivos e de relação com o espaço exterior, a adicionar 

a alguns elementos compositivos, é possível estabelecer esse paralelismo. Parece ter 

havido uma apropriação de elementos da arquitectura tradicional da ilha e readaptados 

a uma nova forma de desenhar e constituir. As tipologias propostas, do Tipo B,C e D, 

respectivamente T2, T3 e T4, seguindo, todas elas o mesmo conceito: a zona social e 

íntima organizam-se no mesmo corpo paralelepipédico e, os serviços, localizam-se no 

pátio, a tardoz, num volume autónomo. 

Ainda ao nível da iniciativa municipal, destacam-se as intervenções na Unidade de Vizi-

nhança nº1 do Bairro Prenda – Habitação Unifamiliar e Colectiva, de1964, da autoria 

do Arq. Fernão Simões de Carvalho, com colaboração dos arquitectos José Pinto da 

Cunha e Fernando Alfredo Pereira. Como já foi referido, o Bairro Prenda enquadra-se 

no registo da cidade moderna, de que é exemplo, não apenas pelos seus aspectos 

compositivos e organizativos, mas também pelo desenho dos próprios edifícios, uni-

484 Cortez, José, A Habitação dos Axiluanda, Divisão de Etnologia e Etnografia do IICA, Luanda, 1960

6.1.1A HABITAÇÃO

47.   Bairro Prenda, Luanda, Maquete,
Arq. Simões de Carvalho, 1964.

48.   Bairro Prenda, Luanda, ainda em obra,
Arq. Simões de Carvalho, 1964.
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familiares ou colectivos. Aos edifícios em altura cabia o papel de estabelecerem uma 

relação directa com o exterior, fundamentalmente através da proposta de vazio ao nível 

do embasamento, em pilotis, permitindo uma interpenetração entre os espaços verdes 

e os espaços construídos. 

Através de um modelo simples de edifício colectivo (com um número de pisos variável), e 

cujos acessos verticais e horizontais estão centrados em relação à base de implantação, 

é criada uma complexidade tipológica, com fogos duplex e simplex, com grande varie-

dade, num total de 1150 fogos, sendo as soluções de desenho claramente moderno e 

corbusiano, artificiosas quer a nível compositivo quer tipológico. Embora esta unidade de 

vizinhança seja vasta, não se verificam repetições do mesmo edifício. Há um fio condutor 

em todos eles, independentemente das tipologias de edifício e consequente altimetria, 

criando uma zona homogénea. Não obstante o plano ter sido de iniciativa camarária, a 

promoção dos edifícios ficou a cargo da PRECOL – Predial Económica Ultramarina.485 

Damos aqui nota, apenas, de um tipo de habitação unifamiliar, privada, no caso a de um 

dos seus autores, do Arq. Simões de Carvalho, de 1966. A utilização de um vocabulário 

prenhe de modernidade, a relação da habitação com a rua, a materialidade e o cuidado 

nos pormenores, fazem dela um exemplo assinalável.

485 Carvalho, Fernão Simões, Curriculum Vitae, cópia do autor, 2004

49 - 50.   Bairro Prenda, Habitação Unifamiliar,
casa do Arq. Simões de Carvalho, 1966.
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51.   Bairro Prenda, Edifício de Habitação Colectiva (implantação, 
planta, cortes e alçados), Lt. 11, Arq. Simões de Carvalho, 1964.
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52.   Bairro Prenda, Edifício de Habitação Colectiva (implantação, 
planta, cortes e alçados) Arq. Simões de Carvalho, 1964.
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53.   Bairro Prenda, Edifício de Habitação Colectiva (cortes 
e alçados - detalhe), Lt. 17, Arq. Simões de Carvalho, 1964.
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486 Junta Provincial de Povoamento de Angola, A habitação em núcleos de povoamento, Edição da JPPA, Luanda, 
1964, pp. 1

487 Desde os colonatos, da Cela, Banga, Balombongo, Chiloemba, Morro da Palmeira, ou no Planalto Central, em 
Sande, Demba ou Bela Vista, também na Quilunda e Mabuya, Luxia, Sacassange e Viana. Idem, pp. 2-3

O Aldeamento da Quilunda, da Junta Provincial de Povoamento de Angola em 

1964, é composto por moradias rurais com projecto do Arq. Fernão Simões de Carva-

lho. Destina-se a uma população nativa rural, propondo conjuntos de seis habitações 

unifamiliares em banda (T3 e T4), contínuas, que sugerem um único corpo. A preocu-

pação com os problemas da insolação e ventilação levou a encontrar formas simples e 

ao mesmo tempo artificiosas de os solucionar. A cobertura adoptada, formada por lajes 

abobadadas impermeabilizadas, é inovadora; as paredes constituem um sistema de 

grelhas promovendo uma ventilação protegida do sol, e que acaba por controlar a luz. A 

organização do fogo faz-se de forma racional, criando, no entanto, e face às restrições 

das áreas, uma fluidez de espaços, especialmente no que respeita aos espaços sociais, 

promovendo, simultaneamente, a relação interior/exterior.

Ainda de iniciativa da Junta Provincial de Povoamento de Angola em 1964, obedecen-

do a um critério de economia da construção, são tomadas várias iniciativas de fomento 

de habitação, para a criação de “núcleos de povoadores”,486 trabalhadores rurais ou 

operários, em centros urbanos ou rurais. Muito simples no seu desenho e sem grandes 

preocupações formais (à excepção do caso da Quilunda), os diferentes tipos de habita-

ção propostos, pretendiam ser evolutivos, de acordo com o crescimento do agregado 

familiar. Foram repetidos nos mais variados sítios, criando habitações para um “colono-

tipo” português, cabo-verdiano, ou ainda para indígenas.487 

54 -55.   Aldeamento da Quilunda, Luanda, 
Arq. Simões de Carvalho, 1964.
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As soluções são, genericamente, de expressão bastante contida, quer na utilização de 

elementos compositivos e consequente expressão, quer da inovação do espaço de ha-

bitar. Aparentemente, é difícil perceber qual a distinção dada em matéria de fogo/áreas, 

para cada um dos destinatários “tipo” - portugueses, cabo-verdianos e indígenas não 

sendo visível o que os distingue. Se a estratificação social se fizera sempre através da 

cor da pele, também aqui seria de esperar a mesma postura. Contrariamente, apenas 

as habitações indígenas diferem, pelo simples facto de não terem sala no interior da 

casa, tentando remeter a utilização da casa para um habitat tradicional. Retirando este 

aspecto, todos os habitantes parecem vistos como iguais, o que vem enfatizar a ideia do 

“homem pobre branco”, como uma realidade, mesmo nos anos 60.

6.1.1A HABITAÇÃO

56.   Aldeamento da Quilunda, Luanda 
(planta e cortes), Arq. Simões de Carvalho, 
1964.



427

57.   Habitações para “colono tipo” para 
Damba e Balongango, T1 e T3.

58.   Habitações Evolutivas para “colono tipo”. Do T2 
sem cozinha nem I.S. (1ª fase) para o T3 (3ª fase).
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59.   Habitações Evolutivas para Indígenas - Tipo A,
Regedoria de Viana. Do T1 (1ª fase) ao T3 (3ª fase). 
A sala e cozinha existem no exterior da habitação, 
alpendre, numa tentativa de aproximação ao habitat 
tradicional.

60.   Habitações Tipo professores, enfermeiros
ou operários especializados.

61.   Habitações para colonos caboverdianos
em Mabuya-Cabiri.
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62.   Habitações para colonos portugueses
em Luxia e Sacassange.

As questões relativas à habitação são transversais a todas as épocas. Também em 

Angola, e no decorrer dos anos 50, essas preocupações ganharam eco, especialmente 

na classe dos arquitectos, tendo o tema sido bastante debatido, em sede própria, e tam-

bém na imprensa. As habitações populares foram tema de reflexão e desenvolvimento, 

para negros e brancos. Pensar-se que em Angola não havia problemas de habitação, 

porque os brancos a tinham garantida pelo papel aparentemente dominante e, os ne-

gros, porque tradicionalmente também estava assegurada, é irrealista. Como também 

já tivemos oportunidade de reflectir, a atracção da cidade desde cedo foi uma realida-

de. As populações migravam do espaço rural para o urbano, na procura de melhores 

condições. Luanda, especialmente, pela escala e importância em relação ao território, 

mais gente foi atraindo e, mais gente deixou sem condições. Os musseques, com a de-

gradação que lhes é inerente, foram sendo uma constante. A emergência da resolução 
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63.   Inquérito à população em Luanda. Observações 
de várias pessoas entre as quais o Arq. Pinto da Cunha.

de tão vasto problema foi alertado pelas consciências mais atentas, nomeadamente 

as opiniões que se tornaram públicas, através de artigos de Silva Dias, Matos Veloso e 

Pinto da Cunha, etc.488

488 Nomeadamente, Reflexões sobre uma cidade, in A província de Angola, Luanda, 15 Agosto 1959 de Francisco da 
Silva Dias; O problema da Habitação em Luanda, in Cultura, nº2 e 3, Jan/Mar. 1958 de António Matos Veloso, ou ainda o 
Inquérito à Habitação em Luanda, in Cultura, nº2 e 3, Jan/Mar. 1958, em que participou Pinto da Cunha.
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OS EQUIPAMENTOS

6.1.2

No contexto da cidade, os equipamentos ocupam lugar de destaque, pelo papel público 

que desempenham – locais de sociabilização, de culto, de lazer, de cultura, de saúde, de 

ensino ou do foro administrativo, são peças basilares e pontos de referência nas estrutu-

ras urbanas. Ao longo da história estas peças foram adoptando, no desenho da cidade, 

uma lógica de relação entre o espaço público urbano (vazio) e o espaço público constru-

ído. Diferenciando-se as suas funções específicas, todos eles constituem espaços de tro-

ca, na medida em que consubstanciam em si o carácter público, no sentido do colectivo, 

relacionando-se, invariavelmente, com os espaços públicos que lhe estão afectos. 

Em Angola, dada a reduzida dimensão de alguns aglomerados, também os equipamen-

tos assumiam a mesma escala, sem, contudo, e dentro da estrutura urbana, deixarem de 

assumir uma localização de centralidade relativamente às zonas habitacionais. A cada ti-

pologia está associado um lugar específico na cidade. Associado ao poder institucional, 

estão os edifícios administrativos, sejam simples repartições ou tribunais, está também 

ligado o poder religioso, onde a igreja é referência. As escolas, hospitais, ou os merca-

dos, ou qualquer tipo de edifício ligado ao lazer, sendo determinantes na vida da cidade, 

acabam por se distribuir e integrar nas áreas habitacionais e, portanto, mais próximo das 

populações. Os exemplos apresentados, de grande variedade tipológica e de soluções, 

explicitam claramente a forma como cada arquitecto abordou os programas oficiais em 

cada época, como resolveu espacial e formalmente, como reagia às pressões do estilo, 

traduzindo a forma como se posicionava ou como era possível expressar-se. 
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64.   Depósitos de Medicamentos em Luanda (planta e 
alçado), Jorge Silva, 1937.

6.1.2OS EQUIPAMENTOS
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OS EDIFÍCIOS MÉDICO-SANITÁRIO

6.1.2.1

O programa dos equipamentos de saúde foi, ao longo do período de estudo, um tema 

particularmente tratado e desenvolvido, para os quais foram projectadas várias tipolo-

gias. Ressaltam-se algumas, nomeadamente dispensários, postos de saúde, maternida-

des, hospitais e pavilhões para isolamento.

Em todas estas tipologias a diferenciação racial é notória (espaços para brancos e espa-

ços para negros) e mais ou menos acentuada, dependendo das épocas de construção, 

o que se associa às oscilações da política colonial/racial vigente.

Estes equipamentos eram projectados em grande escala, traduzindo-se em hospitais 

que abrangiam as cidades de maior importância, simultaneamente com a aposta no 

edifício de pequena dimensão, nomeadamente os dispensários ou postos sanitários.  

Para estes últimos as propostas faziam-se de forma genérica, sem local definido, des-

tinados a aglomerados de menor escala, que tinham na sua organização um conjunto 

de funções urbanas que podiam assegurar a vida das suas populações, e de que os 

equipamentos de saúde são exemplo.

O Depósito de medicamentos em Luanda 489 datado de 1937, da autoria de Jorge 

Silva do Serviço de Obras Públicas, está inserido na unidade hospitalar de Luanda, e obe-

dece aos princípios que definem este “tipo” de arquitectura. Consiste num edifício isolado, 

orientado longitudinalmente, com evidente marcação da centralidade. A organização in-

terna do edifício faz-se através da racionalidade de elementos, enfatizada pela simplicida-

de programática revelada no corredor central que distribui todos os espaços, acentuando 

a simetria na distribuição. Identifica-se a tentativa de assumir uma arquitectura moderna, 

resultado de influências europeias, denunciada por alguns elementos, como a horizonta-

lidade, sublinhada pelo ritmo e desenho dos vãos e pela presença dos dois torreões ao 

centro, enfatizando a entrada. O remate do edifício, através de platibanda e frisos termina-

dos numa cobertura em terraço, transporta para o exterior a mesma simetria.

489 AHU - Pc. 99. Cota: 35 / DGOPC / DSUH / vol.100 / – Sala 8



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO434

Na Maternidade Indígena em Luanda,490 do mesmo autor e do mesmo Serviço, de 

1937, repete-se a apreciação feita ao projecto anterior, relativamente à organização 

interna do edifício, embora com um programa distinto. Assume-se como um projecto 

modernista, à imagem do anterior, caracterizado pelos vários elementos formais que o 

compõem. Houve a preocupação de criar uma galeria ao nível do piso térreo e varanda 

coberta no piso1, assumindo o papel de protecção solar necessária, marcada por uma 

colunata de forte expressão. 

6.1.2.1OS EDIFÍCIOS MÉDICO-SANITÁRIO

490 AHU - Pc. 100. Cota: 35 / DGOPC / DSUH / vol.100 /  – Sala 8

65 - 66.   Maternidade Indígena de Luanda (planta, 
alçado e fotografia), Jorge Silva, 1937.
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O Edifício do Hospital para Vila Henrique de Carvalho,491 de Abril 1941 e da autoria do 

Arq. Franz Schacherl (integrado na Missão de Estudos e Construção de Edifícios/Nova 

Lisboa), é um grande hospital, sobretudo para a época e tomando em consideração a 

importância do aglomerado. Embora fosse a capital da Lunda, Henrique de Carvalho era 

apenas uma pequena vila que só ascenderia a cidade no final dos anos 50. No entanto, 

a sua posição geoestratégica dentro do distrito da Lunda, bem como o seu papel co-

mercial com as comunidades autóctones, e o facto de estar na rota Luanda, Portugália e 

Dundo (sede da Diamang), seriam razões bastantes para justificar o seu papel.

O edifício é constituído por três pisos, um deles em cave, situação pouco utilizada. Nas 

peças desenhadas não se identifica uma separação de espaços para negros e brancos.

Ao nível dos alçados e da sua composição, são acentuados os avanços e recuos do pla-

no de fachada, com uma forte marcação da horizontalidade dos corpos que constituem 

o edifício, dada pelo desenho dos vãos, ligados entre si, e pelo da própria caixilharia. A 

cobertura é resolvida em terraço, com platibanda rematada por um friso, originando uma 

zona de claro/escuro, que marcava o fim do pano de fachada.

491 AUU - Pc115-2. Cota: Sala 8 / Est.I Prat.38 / nº87 / vol. 46 (na relação)

O segundo piso existe apenas na parte central do edifício, o que é comum em edifícios 

desta tipologia. Dada a sua invulgaridade, a cave parece surgir apenas para resolver um 

problema de diferença de cota do terreno. Deduz-se que, desta vez, este projecto teria 

sido feito exactamente para este sítio, ou não faria sentido tal ajuste. 

67.   Hospital de Henrique de Carvalho (alçados), Arq. 
Franz Schacherl, 1941.
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68.   Hospital de Henrique de Carvalho (plantas), Arq. 
Franz Schacherl, 1941.

6.1.2.1OS EDIFÍCIOS MÉDICO-SANITÁRIO

Note-se que o hospital efectivamente construído pouco se assemelha ao o projecto apresentado, 

organizando-se em vários edifícios que se distribuem pelo terreno, com diferenças significativas ao 

nível de alguns elementos nomeadamente a platibanda que nunca chegou a existir, e na cobertura, 

em vez do terraço projectado se apresenta inclinada e com telha. Estas opções, bem como outros 

elementos compositivos, aproximam a sua linguagem arquitectónica do “português suave”. 
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O Pavilhão para Isolamento 492 integrado no hospital de Sá-da-Bandeira, de Abril 1944, 

(de autor desconhecido mas da Missão de Estudos e Construção de Edifícios), apresen-

ta uma planta já com alguma complexidade programática, devido à sua dimensão. Aqui, 

distribuem-se europeus para um lado e negros para outro, de acordo com o programa e 

com a alusão feita na memória descritiva, mas não se verifica distinção na organização 

e nas respectivas áreas.

“Distribuição Geral: Este isolamento é destinado, como o hospital, a doentes 

de raça branca e raça preta e assim também se procurou como n’aquele con-

seguir tanto quanto possível uma completa separação entre elas. Parece-nos 

ter obtido uma boa solução. O edifício tem dois pavimentos e podemos consi-

derar n’ele três corpos distintos conforme o seu destino e função”. 

69.   Pavilhão para Isolamento do Hospital de Sá-da-
Bandeira (planta e alçado), 1944.

492 AHU - Pc.111. Cota: Sala 8 / Est.I Prat.38 / nº87 / vol. 46 (na relação)
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6.1.2.1OS EDIFÍCIOS MÉDICO-SANITÁRIO

Todo o edifício denota uma preocupação compositiva e organizacional que resulta no 

formalismo do desenho em planta. Ao nível da organização das funções é notória uma 

certa homogeneidade, o mesmo acontecendo ao nível dos alçados, apontando, ainda 

que timidamente, para a utilização de um léxico que conduz a uma composição moder-

nista, enfatizando a simetria, a marcação da entrada e o remate com a platibanda. Neste 

caso, sendo o edifício de dois pisos, a acentuação da centralidade faz-se com a subtile-

za da utilização da platibanda que é alteada na zona da entrada. O facto de ser seguindo 

o mesmo modelo do hospital de Henrique de Carvalho, no que respeita aos aspectos 

generalistas da composição do edifício, leva-nos a cre que possa ser do mesmo autor.

O Dispensário de Higiene Infantil e Maternal,493 de 1945, sem sítio definido e de autor 

desconhecido, é um edifício de um piso, com aproximadamente 40x20 m, cuja utilização 

é destinada apenas a mulheres brancas, sendo as negras atendidas no alpendre, no topo 

extremo com acesso a tardoz. è uma proposta que tenta conjugar uma (re)interpretação 

da arquitectura regional/português suave, com uma postura mais moderna. A ausência 

de um local de intervenção previamente definido, leva a que os edifícios sejam isolados, 

criando uma espécie de arquitectura “para todo o lugar”.

493 AHU - Cota: Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

70.   Dispensário de Higiene Infantil e Maternal
(planta, cortes e alçados), 1945.
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O Hospital Regional de Sá da Bandeira,494 tem projecto elaborado com base num 

programa enviado pela Direcção dos Serviços de Saúde e Higiene de Angola ao Gabi-

nete de Urbanização do Ultramar, em 1950. Da autoria dos arquitectos Lucínio Cruz e 

João Aguiar, consiste num projecto para um hospital cujo objectivo é servir europeus e 

indígenas (segundo a Memória Descritiva), com lotação de 392 camas. Esta forma de 

encomenda era comum a todos os projectos de edifícios enviados da metrópole para as 

colónias, independentemente das funções.

“Este edifício será construído em altura pois no decorrer dos vários estudos 

concluiu-se que seria a solução mais lógica pelas razões que se apontam:

a) Maior economia de construção

b) redução dos percursos interiores a fazer pelo pessoal de serviço nomeada-

mente dos médicos

c) Separação completa no internamento dos indígenas

d) acessos independentes das visitas destinadas a europeus e indígenas. O 

bloco hospitalar compor-se-á de rés-do-chão e mais quatro pisos”.

71.   Hospital Regional de Sá-da-Bandeira (planta), 
Arq. Lucínio Cruz e Arq. João Aguiar, 1950

494 AHU - Pc.376 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx030 (2º piso)
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Como noutras situações também aqui se vê a política colonial espelhada no programas 

do edifício. Esta postura era natural em 1950, e consequência ainda do estatuto do indí-

gena revelando uma forma escondida de apartheid, onde no mesmo edifício, negros e 

brancos, não se cruzam seja sob que pretexto for. Este exemplo reflecte já uma grande 

complexidade programática visível nas plantas, pela quantidade de serviços prestados, 

e pelo número de pisos. 

Em 1963/65, viria a ser elaborado outro projecto para o hospital de Sá - da Bandeira, 

com encomenda feita ao Arq. Pinto da Cunha que contou também com a participação 

dos arquitectos Fernando Alfredo Pereira e Simões de Carvalho, detentor de conheci-

mento de planificação hospitalar obtidos na disciplina de “Hygiene Publique des Villes” 

no IUUP (Paris). O edifício viria a ser construído em 1968/70.495

O Hospital de Malange,496 de 1951 e da autoria do Arq. João Simões,497 do Gabinete 

de Urbanização Colonial, localiza-se num grande terreno e é composto por vários edifí-

cios isolados. O primeiro (e principal), é marcadamente horizontal e a caracteriza-se por 

uma clara simetria, com um piso a ocupar toda a mancha de implantação, e um segundo 

piso apenas na faixa central. No entanto, esta simetria é visível apenas na leitura dos al-

çados, uma vez que não se reflecte na resolução em planta. Os vãos assumem uma ób-

via continuidade, pelo facto de estarem ligados entre si através de um friso ao nível dos 

peitos das janelas, atribuindo ao alçado uma horizontalidade expressa. No corpo central 

e na bandeira desses vãos surgem adufas (anteparos de madeira colocados por fora da 

495 Curriculum Vitae de Fernão Simões de Carvalho, policopiado, exemplar do autor, 2004. Não há registo gráfico 
deste projecto.

496 AHU - Pc.344. Cota:  Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

497 João Simões interveio com uma comunicação importante, embora contida, no referido congresso em 1948, onde 
deixa registada a proposta de criação de alguns princípios orientadores do papel do arquitecto na arquitectura e urba-
nismo das colónias. Ver capítulo 2.2. 
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72.   Hospital de Malange.
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73.   Hospital de Malange (planta e alçados),
Arq. João Simões, 1951.
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498 Surgem pela seguinte ordem, sem que, no entanto, Marcelo Caetano tenha assinado os desenhos, constituindo 
uma forma de omnipresença: 
“APROVO,
Marcelo Caetano
Rogério Cavaca, o Director
João Aguiar, Arqº Adjunto
João Simões, Arqº Autor”

499 AHU - Pc.285 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx044 (2º piso)

janela), bem como nas guardas a tardoz, através de elementos cerâmicos, remetendo 

para um código da arquitectura popular portuguesa. Ao centro, e acentuando o eixo de 

simetria, há uma grelha de marcação vertical, encimada pelo escudo português. 

Este edifício é claramente para população europeia, com distinção hierárquica entre 

as enfermarias, existindo quartos de primeira e de segunda. Neste caso, as diferenças 

estabelecem-se mais por razões socio-económica que racial. No complexo do hospital 

existem outros edifícios, mais pequenos e menos elaborados em termos de desenho, 

como sejam: o hospital para indígenas, isolamento, laboratório, farmácia, lavandarias e 

rouparias. No último desenho deste processo identificam-se vários nomes, que suge-

rem a complexidade da burocracia e dependência centralizadora enfatizando, também 

a este nível, as hierarquias vigentes.498

O Hospital Regional de Benguela distribui-se por vários edifícios, cada um deles alber-

gando funções específicas, incluindo a Enfermaria de Infecto-contagiosas.499 A planta de 

conjunto revela a complexidade desta unidade hospitalar e especialmente a forma como 

as várias funções eram distribuídas, sendo evidente a separação racial, pela presença da 

enfermaria indígena. Este projecto, sendo mais um do Gabinete de Urbanização do Ultra-

6.1.2.1OS EDIFÍCIOS MÉDICO-SANITÁRIO

74.   Hospital Regional de Benguela, Enfermaria de 
Infecto-contagiosas (implantação), Arq. Lucínio Cruz, 
1953.
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75.   Hospital Regional de Benguela, Enfermaria de 
Infecto-contagiosas (plantas e alçados), Arq. Lucínio 
Cruz, 1953.
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mar, da autoria do Arq. Lucínio Cruz, de 1953, envereda por uma linguagem de compro-

misso entre o moderno e o estilo oficial, com o objectivo pragmático de resolução expedita 

do programa. O edifício desenvolve-se em dois pisos, num extenso corpo onde se somam 

funções, traduzidas para o exterior na repetição sucessiva de um mesmo elemento: o vão. 

Retoma o modelo do corredor central longitudinal, utilizado para ventilação. 

O Banco e Consulta Externa,500 do mesmo Gabinete e autor, em parceria com o Arqº 

João Aguiar, também de 1953, apresenta uma linguagem e preocupações semelhantes 

ao exemplo anterior. No entanto, o facto do edifício ser menor em programa e extensão, 

resulta num corpo mais equilibrado compositivamente. 

6.1.2.1OS EDIFÍCIOS MÉDICO-SANITÁRIO

500 AHU - Pc.286 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx044 (2º piso)

76.   Hospital Regional de Benguela, Banco e Consulta 
Externa (planta e alçados), Arq. Lucínio Cruz e João 
Aguiar, 1953.
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501 AHU – Pc. .281 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx044 (2º piso)

No Hospital Regional de Luanda, o Bloco de Pediatria e Maternidade e Cirurgia,501 é 

também dos arquitectos Lucínio Cruz, e João Aguiar, do Gabinete de Urbanização do 

Ultramar em 1953.

Com uma solução programática idêntica aos anteriores, este exemplo é ainda maior, 

sendo a diferença marcada fundamentalmente pelo comprimento do corpo e pelo nú-

mero de pisos, que passa a três. Já ao nível dos alçados, estes ganham um ritmo novo 

pela utilização das grandes varandas corridas ao longo de todo o edifício, quer na frente 

quer a tardoz, interrompendo esta horizontalidade apenas na relação com os acessos 

verticais, acentuando-se a centralidade e a entrada.

77.   Hospital Regional de Luanda, Bloco de Pediatria, 
Maternidade e Cirurgia (implantação, planta e alçado), 
arquitectos Lucínio Cruz e João Aguiar, 1953.
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A APOSTA NA EDUCAÇÃO

6.1.2.2

Desde a implantação da república, e como consequência da separação da Igreja do 

Estado, o ensino em Angola passou por várias fases, sendo as missões religiosas pro-

gressivamente substituídas por missões laicas no ensino de massas. Durante os anos 

20 as hipóteses educativas, nomeadamente de educação individual, de massas e edu-

cação académica eram objecto de controvérsia, devido ao receio das consequências 

imprevisíveis do acesso da população nativa à educação elementar. Norton de Matos 

faz a apologia das escolas de massas para essa população, promovendo o modelo da 

escola-oficina. A este modelo opunha-se Vicente Ferreira, por entender que se formaria 

um proletariado indígena, mais facilmente explorável pelos grupos económicos, do que 

o proletariado europeu. De qualquer forma, quer Vicente Ferreira, quer Norton de Matos 

eram contra uma educação puramente académica, considerando-a fonte potencial de 

conflitos de difícil controle.502

O Acto Colonial, de 1930, definia o que se entendia como objectivo do ensino da popula-

ção nativa, estabelecendo a forma natural de passar de um estado considerado “primiti-

vo” para um civilizado, tornando-se português e cidadão, de acordo com o artigo 2º:

“É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica 

de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indí-

genas que neles se compreendam, exercendo também a influência moral que 

lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente.”503

No final dos anos 30, as escolas estavam ligadas às fazendas, podendo as crianças ter 

uma formação mista, aprendendo a ler e a trabalhar a terra em simultâneo. Mais tarde, 

foram fundadas as escolas agrícolas em zonas de cultivo intensivo (o caso do café), 

assim como as escolas agro-pecuárias, pelas mesmas razões, formar trabalhadores 

especializados, mais do que seres pensantes, dotados de massa crítica.504

502 Ferreira , Eduardo Sousa, O fim de uma era: o colonialismo Português em África, Livraria Sá-da-Costa, Lisboa, 
1977, pp. 66-68

503 Artigo 2º do Acto Colonial, 1930, in Ferreira , Eduardo Sousa, O fim de uma era: o colonialismo Português em 
África, Livraria Sá-da-Costa, Lisboa, 1977, pp. 71

504 Idem, pp. 71-72
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O ensino nas colónias era marcado pela separação entre ensino para europeus e ensino 

para africanos, devendo o destes últimos ser assumido pelas Missões, com especial 

privilégio das católicas, facto que viria já do tempo de Norton de Matos com a introdução 

da obrigatoriedade do ensino em português, deixando as protestantes em desvantagem 

devido à sua insuficiência linguística.505 Note-se que o ensino do “indígena” estava a 

cargo das Missões Católicas, de acordo com o Estatuto Missionário de 1941, onde se 

afirma que “o ensino especialmente destinado aos indígenas deverá ser inteiramente 

confiado ao pessoal missionário a aos auxiliares”.506 Às Missões protestantes, por seu 

lado, restou-lhes o estatuto de “ensino particular”, que obrigava a que os seus alunos 

fossem a exame nas escolas oficiais. Efectivamente, o aluno africano apenas tinha ces-

so às escolas oficiais depois de obter o estatuto de civilizado ou assimilado, ao passar 

a ser cidadão. As dificuldades aumentavam nos níveis de ensino secundário, em que 

as escolas eram apenas as do Estado, havendo nelas lugar para um numero reduzido 

de africanos. Podemos dizer que o ensino nas colónias era não só deficiente como 

discriminatório. Com o ensino nas missões o Estado conseguia, para além de reduzir 

as despesas do orçamento colonial (custando menos ao Governo do que um sistema 

educacional governamental) transferir para as Missões a responsabilidade do processo 

educativo, furtando-se desta forma às críticas.507 A partir de 1956, o ensino rudimentar 

ministrado nas escolas das missões, passa a chamar-se ensino de adaptação, porque 

inclui a língua portuguesa. 

As deficiências do ensino no final da década de 50 e as pressões internas e externas 

obrigaram o Governo a encontrar novas formas de ensino destinadas aos africanos, 

menos limitado do que o preconizado no Estatuto do Missionário.508

A educação faz parte integrante da política colonial e, a abolição do Estatuto do Indígena 

a partir de 1961, provoca uma reforma mais completa ao nível do ensino primário, que 

passa a ser obrigatório, para elevar o índice de alfabetização. A reforma retira às missões 

o privilégio do ensino: as missões católicas abrem-se à população branca, seguindo 

também elas, a aparente integração das raças, de que o “lusotropicalismo” foi o expoen-

te máximo. Desta forma, o acesso da população africana ao ensino oficial passa a ser di-

recto, tornando-se obrigatório o ensino para todas as crianças entre os 6 e os 12 anos.

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

505 Ferreira, Eduardo de Sousa, O fim de uma era: o colonialismo português em África, Livraria Sá-da- Costa Editora, 
Lisboa, 1977, pp. 69

506 Artigo 66º do Estatuto missionário de 1941, in Ferreira, Eduardo de Sousa, O fim de uma era: o colonialismo por-
tuguês em África, Livraria Sá-da-Costa Editora, Lisboa, 1977, pp. 73

507 Ferreira, Eduardo de Sousa, O fim de uma era: o colonialismo português em África, Livraria Sá-da-Costa Editora, 
Lisboa, 1977, pp. 80,81

508 Idem, pp.81
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A nova política não se limitava ao ensino primário, desenvolvendo-se também o ensino 

secundário e técnico, sendo a este último que mais relevo foi dado, não só pelo facto 

das propinas neste serem mais baixas, o que facilitava a entrada especialmente a estu-

dantes de classes economicamente mais desfavorecidas, como por facilitar a criação de 

mão-de-obra especializada, com especial atenção à educação agrícola.509

O problema do ensino, e que de alguma forma cerceava o seu desenvolvimento, pren-

dia-se com a falta de professores, pelo que nos anos 60 foi dado especial destaque e 

prioridade ao desenvolvimento de instituições para formação gratuita de professores do 

ensino primário e secundário.510

O ensino universitário deu os primeiros passos no início da década de 60, e fazia parte 

dos Estudos Gerais, sendo que apenas uma pequena parte destes estudos poderia 

ser leccionada em Angola, devendo o resto da formação ser completada em Portugal. 

Apenas em 1968 foi concedido às Faculdades de Angola e Moçambique, o estatuto de 

Universidades com autonomia para passar diplomas.

A título de exemplo e ao nível das construções escolares, estas obedeciam a um regu-

lamento específico, em 1950, uma série de regras processuais para a autorização de 

criação da escola e sua construção (pedido feito ao Governador Geral por intermédio 

dos Serviços de Instrução Pública, para escola particular ou pública). Este regulamento 

propunha a criação de projectos tipo para a faixa litoral e zonas quentes, assim como 

para os planaltos, a elaborar de acordo com as características climáticas das diversas 

regiões. O regulamento estipulava ainda que as escolas, “embora obedecendo às ne-

cessidades funcionais e pedagógicas, deverão, tanto quanto possível, exteriorizar o es-

pírito da arquitectura nacional”.511 Esta norma evidencia bem a visão que o Estado tinha 

das escolas como veículo de uma imagem institucional, embora essa imagem não fosse 

igualmente traduzida nos projectos elaborados em Angola e nos da metrópole.

O ENSINO OFICIAL 

A natureza dos edifícios destinados ao ensino oficial mostra bem a importância que es-

tes assumiram na dinâmica colonial. Estas instituições de ensino (femininas ou masculi-

509 Ferreira, Eduardo de Sousa, O fim de uma era: o colonialismo português em África, Livraria Sá-da-Costa Editora, 
Lisboa, 1977, pp. 89

510 Idem, pp.89

511 Regulamento de Construções Escolares, Portaria nº7 099, Capítulo III (Boletim Oficial – Iª Série –nº 10 – 8 Março 
de 1950). Em 1959 regular-se-ia o ensino particular através do Diploma Legislativo nº 2 996 de 8 de Julho, Boletim 
Oficial nº27, Iª Série.
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nas), localizavam-se especialmente nas cidades de maior importância e eram dirigidas à 

população em geral, brancos e negros civilizados. Vale a pena analisar algumas obras, 

a título de exemplo, entre 1937 e 1969, onde se identificam os níveis de ensino, o tipo de 

iniciativa, as preocupações programáticas, os autores e os objectivos formais, espaciais 

e compositivos observados, bem como as respostas encontradas.

O Liceu Nacional Salvador Correia em Luanda 512 de 1937, da autoria de José Costa 

e Silva, integra-se no registo da preocupação do Estado com a construção de edifícios 

escolares, ao nível do ensino médio. A imigração era cada vez mais intensa, o que tor-

nava necessária a criação de estruturas de ensino, especialmente na capital. A grande 

dimensão do edifício, bem como a sua localização, marcante na cidade de Luanda, são 

elementos de referência da presença que tinha.

Na memória descritiva estão latentes preocupações de variada ordem, seja da represen-

tatividade do edifício, sejas dos aspectos educativos ou ainda da insolação. Assim:

(...)“A conveniência de dar à construção um carácter que evocasse a Mãe-

Pátria – evocação essa que constitui um dos elementos fundamentais do pro-

grama – levou a junta a pôr deliberadamente de parte as normas arquitecturais 

modernas. A protecção contra o sol das paredes exteriores, por meio de co-

berturas largamente salientes, conjugadas com galerias circundantes, constitui 

um sistema aplicável com vantagens em construções de pequena superfície, e 

largamente utilizado nas regiões tropicais, mas que, para o caso de uma cons-

trução de grande volume, tem o grave inconveniente de aumentar em grandes 

proporções a superfície das coberturas, com evidente prejuízo do seu aspecto 

arquitectónico.

Semelhantemente, abandonou-se também a ideia de propôr uma construção 

em pavilhões, ligados entre si por galerias de comunicação. Provocando um 

inconveniente aumento da superfície de construção, e um equivalente aumen-

to de preço, êste sistema sofre do defeito insanável de dispersão dos vários 

serviços liceais, dificultando a manutenção da disciplina e o contacto entre os 

professores, sempre vantajoso, e indispensável para o bom funcionamento do 

regimen de classes.

Estabelecidas estas condições prévias de carácter negativo, a Junta inclinou-

se para um tipo de construção inspirado nas edificações conventuais, e de que 

o claustro é, por assim dizer, o elemento arquitectónico fundamental.

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

512 AHU - Cota: 1176/DGOPC/CDTE/vol. 172/1929-54 Sala 9
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78.   Liceu Salvador Correia em Luanda, Instalações 
de Educação Física (planta e alçado), José Costa e 
Silva, 1945.

As galerias que o circundam funcionariam naturalmente como recreios cober-

tos: Foi prevista a protecção contra a acção directa do sol e contra a humidade 

pelo emprego de paredes duplas. As janelas foram objecto de um estudo parti-

cularmente cuidado: as condições a que devem satisfazer são, com efeito, até 

certo ponto antagónicas. Devem permitir uma grande ventilação, interceptar os 

raios solares, sem reduzir contudo, demasiadamente, a iluminação das salas. 
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Procurou-se obter a solução deste complicado problema dentro dos moldes 

oferecidos pela arquitectura alentejana, pela utilização, nos dois terços supe-

riores de janela, de adufas em cerâmica, ou moldadas em cerâmica, que cons-

tituem um motivo decorativo do mais subido interesse.

Mas, para garantir, em qualquer hipótese, uma iluminação suficiente das salas 

de aula, particularmente das aulas normais, adoptou-se o sistema de ilumina-

ção bilateral, recebendo estas repartições, além de luz exterior, coada pelas 

adufas, uma luz segunda proveniente das galerias do claustro. (...) A constru-

ção nos climas quentes e húmidos é uma questão delicada, que tem de ser 

resolvida com o auxilio da longa experiência que, nos países de civilização 

antiga, é representada pela tradição.”(...)513

Relativamente ao projecto das piscinas e das instalações de Educação Física, que cons-

tituem espaços interiores, mantém-se o mesmo carácter das soluções adoptadas, sen-

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

79 - 80.   Liceu Salvador Correia em Luanda. 81 - 82.   Liceu Salvador Correia em
Luanda, entrada e galeria dos pátios.

513 Da Memória Descritiva do Projecto do Liceu Salvador Correia, AHU.
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514 Conseguimos apenas ter acesso à memória descritiva do projecto geral e aos projectos parciais da piscina e 
das Instalações de Educação Física. Como a data não vem referida neste processo, ou o projecto da piscina integra o 
projecto inicial e é de 1937, ou faz parte das alterações e, então, é aproximadamente de 1945. 

do também evidente nas peças desenhadas a expressão monumental referida no texto, 

sobretudo patente na tentativa de aproximação da tipologia do liceu à de um convento. 

Paralelamente a esta “monumentalidade” que poderá evocar, por ténues momentos, 

algumas características da arquitectura alemã da mesma época, pela escala, ordens e 

proporção dos elementos que a compõem é, no entanto, visível a influência da arquitec-

tura popular, o que confere um certo “cunho provinciano” ao edifício. Esta ambiguidade 

de características seria uma constante em grande parte dos edifícios propostos.514

83.   Liceu Salvador Correia em Luanda, Instalações 
da Piscina (implantação, perspectiva, planta e 
alçado), José Costa e Silva, 1945.
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O Liceu Nacional Diogo Cão 515 em Sá-da-Bandeira, de 1939 e autor desconhecido (o pro-

jecto apenas está assinado por um Engenheiro com assinatura ilegível), foi elaborado pela 

Missão de Estudos e Construção de Edifícios - 4ª Circunscrição de Obras Públicas. Localiza-

se numa zona da cidade a que estão destinadas outras construções escolares, bem como 

um grande núcleo desportivo ligado ao ensino, com expressões arquitectónicas diversas. 

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

515 AHU - Pc.193. Cota: 2621/DGOPC/1939/55/ SALA 4

84 - 85.   Liceu Nacional Diogo Cão em Sá-da-Bandeira 
(vista aérea, implantação, planta e alçado), 1939.
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Trata-se de um edifício de grande dimensão, com um piso completo (preenchendo a 

totalidade da implantação) e alguns corpos a formar o segundo piso, marcando de for-

ma clara uma centralidade, enfatizada pela entrada e por dois outros corpos laterais. De 

planta longitudinal e com galeria a tardoz de acesso às salas de aula, traduz claramente 

as preocupações de composição expressas no alçado principal.

A Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues 516 para Nova Lisboa, conta 

com intervenções em três datas distintas: de 1953 da autoria do Arq. Alberto Braga de 

Sousa, de 1956 da autoria do Arq. Fernando Saraiva e, de 1957, da autoria do Arq. Euri-

co Pinto Lopes - todos eles projectos do Gabinete de Urbanização do Ultramar.

516 AHU - Pc.331 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx002 (2º piso)

86.   Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues e 
Liceu Nacional Norton de Matos, Nova Lisboa
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6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

Em 1957 há uma ampliação do projecto, pelo Arq. Eurico Pinto Lopes e do Eng. J. Corte 

– Real de Landerset. O projecto ampliado dá continuidade ao discurso formal já anterior-

mente proposto, enfatizando a horizontalidade e o ritmo dado pela repetição dos vãos, 

criando momentos de pausa, onde os corpos se ligam. Os vários corpos que compõem 

os edifícios estão claramente definidos pela sua importância funcional, e ligados entre si 

por uma contínua e extensa galeria exterior coberta.

87.   Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues, Nova Lisboa, antes da 
ampliação (implantação, planta e alçado), Arq. Braga de Sousa, 1953.
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88.   Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues, 
Nova Lisboa.

89.   Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues, Nova Lisboa, depois da 
ampliação (implantação, planta e alçado), Arq. Braga de Sousa, 1957.
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6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

Na Memória Descritiva do projecto para a Escola Elementar para Silva Porto,517 de 

1956, da autoria dos arquitectos Fernando Saraiva e Lucinio Cruz, do Gabinete de Ur-

banização do Ultramar, começa por ser abordada a questão da população, sendo re-

ferida apenas a civilizada, não sendo tão pouco contabilizada a restante, como se não 

existisse. 

Em relação ao local de implantação do edifício, é curioso como se faz em Lisboa um 

projecto para Silva Porto, sem lugar, partindo de um conjunto de pressupostos, que não 

se sabia se se verificariam ou não. 

”Tem-se, porém, a possibilidade de obter um talhão com área suficiente e em 

posição adequada dentro do núcleo urbano, permitindo satisfazer as condi-

ções base que orientaram este projecto: terreno sem desníveis acentuados e 

orientação dos corpos de aula a Norte ou a Sul. Convirá que o terreno esco-

lhido pelo governo da Província seja oportunamente submetido à apreciação 

deste Gabinete”. 

A escola organiza-se em dois volumes, ligados entre si, inseridos num terreno onde se 

distribuem os espaços desportivos ao ar livre.

Em termos de linguagem e composição, o projecto sistematiza a postura assumida por 

outras escolas com as mesmas características programáticas, como se houvesse um 

discurso arquitectónico escolar, presente em todos os projectos; a mesma longitudinali-

dade, o mesmo ritmo cadenciado dos vãos, a horizontalidade, a clara marcação da en-

trada e acessos verticais, a proporção dos elementos, a materialidade e a organização 

espacial, atribuem-lhes este sentido comum e o rigor institucional que se traduz num 

rigor do desenho e da materialidade. 

Nesta como em outras escolas de Angola, similares entre si, (como também no Liceu Gil 

Eanes no Mindelo em Cabo Verde, do mesmo Gabinete) encontramos uma certa asso-

ciação a uma estética que lembra a dos edifícios da Cidade Universitária de Lisboa, de 

Pardal Monteiro, da mesma época. 

517 AHU - Pc.487 vol1 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx036 (2º piso)
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90.   Escola Elementar para Silva Porto (implantação, planta, 
alçado e corte), Arq. Fernando Saraiva e Lucínio Cruz, 1956.
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6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

Para a Escola Comercial do Lobito 518 foram feitos dois projectos. Um primeiro, em 

1958, pelos arquitectos Lucinio Cruz e Fernando Saraiva, da Direcção Geral de Obras 

Públicas e Comunicações - Direcção dos Serviços de Urbanismo e Habitação, substituí-

do em 1960 por um outro da autoria do Arq. Luís Possolo, da mesma direcção.

O primeiro projecto é muito semelhante, nos seus princípios, ao da Escola de Silva Porto 

e da Escola Julião Sarmento em Nova Lisboa.

518 AHU - Pc.482/482A - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx045 (2º piso)

91.   Escola Comercial do Lobito (implantação), Arq. 
Fernando Saraiva e Lucínio Cruz, 1958.

No projecto de 1960 (que substitui o primeiro) é evidente uma forte preocupação com 

os aspectos da insolação e ventilação, aproximando-se da linguagem da arquitectura 

moderna, recorrendo ao uso de grelhagens, galerias e caminhos cobertos. Está explícita 

a relação com a envolvente, quer em termos volumétricos quer em termos de acessibili-

dades, referenciada na memória descritiva de forma clara:

“Outra orientação em planta própriamente dita e em relação ao sol e brisas 

frescas, do ginásio e balneários assim como do refeitório e cozinhas que têm 

agora as suas amplas salas convenientemente ventiladas na sua maior dimen-

são. Criação de recreios cobertos que localizados como estão, facilitam ainda 

a ventilação dos outros blocos que lhes ficam paralelos.
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92.   Escola Comercial do Lobito (planta e alçados), Arq. 
Fernando Saraiva e Lucínio Cruz, 1958.

Relativamente aos Alçados: A regular distribuição dos vãos, especialmente no 

corpo das aulas, as galerias abertas, e as grelhas de protecção apresentam-se 

como os elementos mais característicos dos alçados. Procurou-se que o desen-

volvimento destes não só correspondesse às exigências funcionais em planta, 

como também às outras que derivam fundamentalmente das condições locais.

Assim o edifício projectado apresenta-se com um aspecto geral que pensamos 

se possa considerar característico não só em relação ao local para onde se 

destina, como também em relação à função que irá desempenhar”.

Estavam assim explicitados os princípios e a forma de conseguir, através de um edifí-

cio que transmitisse uma imagem institucional, especialmente pela escala do próprio 

edifício, não deixando, contudo, o seu autor, de procurar seguir outras linguagens de 

orientação claramente moderna, quer na organização espacial, quer mesmo através dos 

elementos compositivos.



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO462

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

O Liceu do Lobito, da autoria do Arq. Castro Rodrigues, de 1956, é resultado da enco-

menda da Câmara Municipal, e corresponde de forma clara e inequívoca ao que consi-

deramos arquitectura de expressão tropical angolana.

Também neste exemplo teve a sua aplicação o moderno urbanismo, em que as diversas 

funções se interligam, em que os corpos edificados se organizam por entre o verde, 

onde os pisos térreos, vazados, apenas com a presença de pilotis, enfatizam a noção 

de continuidade. Aqui, o controle do clima e a fluidez aliam-se à apropriação do espaço, 

criando um objecto único. O sistema de ventilação proposto, traduzido com grande 

subtileza na utilização dos materiais, induz um espaço de ensino aberto onde é patente 

a forte relação entre o interior e o exterior, muito distinta dos anteriores liceus. 

519 Bernardes, Canhão, A província de Angola, 11 Abril de 1967, citado por, Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/
Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (poli-
copiado), pp. 213

93 - 94.   Liceu do Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1956.

Criava e propunha uma nova forma de estar e ensinar, em contraponto ao modelo euro-

peu tradicional de ensino, onde os edifícios se viram para dentro, pouco se relacionando 

com o exterior. A ideia de ensinar ao ar livre, mas com tecto e paredes, suscitou a cria-

ção de planos abertos, galerias, grelhagens, numa constante exposição ao exterior e à 

brisa marítima (dado a sua proximidade do mar). 

“Abriu-o à brisa, para que ela lave os as aulas e os pulmões das crianças que 

lá estão a carecer de dose reforçada de oxigénio e da limpeza do anidrido. 

Levanta um papel?! Se tal acontecer ainda bem: é porque há brisa.”519

O projecto propunha uma obra programada para construção em fases, de que só seria 

feita a primeira, um bloco de aulas e a reitoria/administração. Ficaram por construir dois 

blocos de aulas, biblioteca, anfiteatro para música e canto coral, campos de desportos e 
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520 Bernardes, Canhão, A província de Angola, 11 Abril de 1967, citado por, Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/
Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (poli-
copiado), pp. 213

recreio, dois ginásios, piscina, apoio a alunos e salão de festas, habitação para reitores. 

Era um LICEU no sentido mais completo do termo, com um vasto e completo programa, 

campus de ensino, que viria a ser classificado por “obra incompleta”, já na segunda 

metade de 60, exactamente pelo facto de não ter sido construído na totalidade.520

O Liceu de Henrique de Carvalho, da autoria dos arquitectos Antonieta Jacinto e 

Francisco da Silva Dias, em 1958/9, sob encomenda da Comissão Provincial de Sau-

rimo, (foi várias vezes referido em capítulos anteriores) sendo, no entanto, pertinente 

abordá-lo novamente, neste contexto. 

95 - 96.   Colégio - Liceu de Henrique de Carvalho (planta 
e maquete), arquitectos Antonieta Jacinto e Franscisco 
Silva Dias, 1958/59.

Do programa inicial, fazia parte, também, um internato, que não chegou a ser construído, 

entendido como necessário à época da encomenda, para poder acolher os filhos de 

funcionários do distrito, nomeadamente os da Diamang. Assim, evitava-se que essas 

crianças fossem para Malange ou Luanda, frequentar o ensino religioso. No contexto 

da cidade, este edifício veio superar a falta de ensino liceal, uma vez que apenas havia 

ensino primário. 

A proposta do Colégio-liceu remetia para o ensino misto, sendo, no entanto, os recreios 

separados, mas que, com o decorrer do tempo esta imposição cairia em desuso, sendo 

os espaços usados por todos.
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A forma como os espaços se articulam, e é feita a relação interior/exterior, atribui-lhe 

uma vivência também ela fluida, descomprometida e generosa. Embora seja um edifício 

oficial, não se sente nele o peso institucional. Composto por dois pisos, o acesso às sa-

las de aula faz-se pelas galerias, protegidas por grelhas de protecção solar, ventiladas. 

As escadas de acesso ao piso um fazem parte do átrio de entrada, que sendo aberto 

lateralmente, o que permite a fluidez do espaço, a ventilação e iluminação natural.

Este exemplo é, também, um caso de evidente adaptação às particularidades do sítio, 

valorizando a ventilação natural, a protecção solar, a interligação dos espaços interiores 

abertos, bem como a leveza das formas e dos materiais, a matéria compositiva: de que 

resulta um edifício moderno. 

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

98 - 99.   Colégio - Liceu de Henrique de 
Carvalho (perspectiva da entrada e átrio), 
arquitectos Antonieta Jacinto e Franscisco 
Silva Dias, 1958/59.

97.   Durante a obra.
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100 - 102.   Aproximação ao edifício, átrio e 
jardim interior aberto.

103 - 105.   Átrio da entrada, escadas e grelhas 
da galeria de acesso às salas de aula.
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A Escola no Bairro Indígena em Luanda, da autoria da Arq. Antonieta Jacinto, de 

1959, é de iniciativa da Comissão Administrativa dos Bairros Indígenas. Embora a escala 

do objecto seja distinta dos dois exemplos anteriores, pois apenas conta com duas 

salas de aula e um núcleo de instalações sanitárias, é muito curiosa a forma como os 

problemas inerentes ao clima são aqui tratados e resolvidos de forma natural, lógica e 

económica. Constitui-se por um volume paralelepipédico, rematado por duas águas, li-

gado ao núcleo sanitário (exterior ao volume principal), através de uma galeria coberta. 

A especificidade e também sentido inovador deste projecto prendem-se com os gran-

des vãos basculantes que formam as frentes das salas, e ao abrir se transformam em 

pala, assegurando protecção solar, permitindo que, depois de abertos, conferiram ao 

espaço da sala um carácter semi-exterior, que lhe dá fluidez e continuidade, abolindo 

completamente d qualquer separação entre o interior e o exterior.

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

106 - 108.   Escola do Bairro Indígena em Luanda, 
o edifício e durante a aula, Arq. Antonieta Jacinto, 
1959.
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109.   Escola do Bairro Indígena em Luanda 
(planta, alçados e perspectiva), Arq. Antonieta 
Jacinto, 1959.
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A Escola Primária e Jardim Escola da Ilha de Luanda, de 1963, dos arquitectos 

Simões de Carvalho e Pinto da Cunha, propõem um pequeno edifício, que tal como o 

anterior, com apenas duas salas de aula, se insere igualmente num volume regular de 

base quadrada, bastante geometrizado quanto à sua forma e organização. A relação 

espacial entre o interior e o exterior é clara e evidente, estando limitado por um muro o 

perímetro da parcela exterior. No entanto, e na procura constante de traduzir na arqui-

tectura sistemas formais de adaptação ao clima, o muro do pátio exterior é também ele 

composto por cheios e vazios, favorecendo não só a ventilação como também a relação 

entre o espaço exterior privado e exterior público. 

110.   Jardim Escola da Ilha de Luanda (planta e 
perspectiva), arquitectos Simões de Carvalho e 
Pinto da Cunha, 1963.

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

111.   Escola Escola da Ilha de Luanda (planta e 
perspectiva), arquitectos Simões de Carvalho e 
Pinto da Cunha, 1963.
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O projecto do Jardim Escola do Centro Social de Nova Lisboa,521 de 1964 e da auto-

ria do Arq. Lucínio Cruz, do Gabinete de Urbanização do Ultramar, refere-se apenas à am-

pliação do projecto inicial, ainda em construção, e de outro autor. A propósito deste facto, 

Lucínio Cruz diz que “são sempre difíceis as soluções como a presente pois a maneira de 

compor e projectar é absolutamente pessoal em cada arquitecto, mas com um pouco de 

boa vontade tudo se conjugou para que a referida ampliação saísse harmónica.” 

O projecto resulta no remate de duas bandas paralelas, constituído por várias salas de 

aula, salas de visitas e arrumos, cujo topo se propões que seja construído. A ligação 

entre os edifícios pré-existentes e o novo faz-se através de uma galeria exterior coberta.

O Edifício para a Faculdade de Medicina da Universidade de Luanda, (anexo ao 

Hospital de S. Paulo), de 1969, da autoria do Arq. Simões de Carvalho e colaboração 

do Arq. J.A. Lobo de Carvalho. Neste projecto destaca-se a sua dimensão e escala, 

coerente com a sua função e localização na capital, assumindo uma carga simbólica e 

valor na hierarquia educativa.

Propõe um edifício de base regular de pequena altura, envolvido por um brise soleil que 

assenta numa estrutura de base quadrada, criando um rimo contínuo e constante, que-

brado apenas na entrada, momento claramente marcante na composição assimétrica 

do volume. Também este exemplo caracteriza bem a relação entre a arquitectura e o 

clima, reflexo da arquitectura moderna.

521 AHU - Pc.702 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx042 (2º piso)

112.   Faculdade de Medicina da Universidade de Luanda 
(perspectiva), Arq. Simões de Carvalho, 1969.
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A EDUCAÇÃO RELIGIOSA - UMA ALTERNATIVA 

A natureza dos edifícios destinados à Educação Religiosa mostra bem a sua importân-

cia relativamente ao ensino público, supostamente laico. Estas instituições de ensino 

(femininas ou masculinas), com e sem internato, localizavam-se um pouco por todo o 

território, especialmente nas cidades de maior importância. Eram dirigidas a uma classe 

social abastada, embora também acolhessem crianças pobres. Por vezes eram mes-

mo multirraciais, embora a separação de classes e raças fosse um dado adquirido ao 

nível dos aposentos. A presença religiosa na vida civil das populações foi sempre uma 

constante; por um lado ligada à evangelização dos povos africanos, por outro, ao apoio 

aos colonos residentes. Este aspecto é especialmente delicado, uma vez que o ensino 

primário e especialmente secundário não existia na maior parte do território, fazendo 

com que os filhos dos colonos fossem para estes colégios, por vezes longe de casa, por 

forma a poderem obter a formação académica necessária.

Vale a pena observar algumas obras, a título de exemplo, entre 1940 e 1964, onde se 

identificam as preocupações programáticas, o tipo de iniciativa, os autores e os objecti-

vos formais, espaciais e compositivos tidos em conta, bem como as respostas encontra-

das, sendo que a Igreja Católica se considerava um instrumento do Estado Colonialista 

português e, portanto seguia e autonomizava as políticas coloniais vigentes, relativa-

mente à educação.

113.   A escola plurirracial.

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO
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522 AHU - Pc. 4-1,2,3,4 e 5. Cota: 1182 /DGOPC/CDTE /vol 136 – sala 9

O Paço Episcopal em Silva Porto,522 com ante-projecto de 1940 e Projecto de 1944, 

da autoria do Arq. José Manuel Galhardo Zilhão, do Serviço de Obras Públicas (dando-

se aqui nota apenas do ante-projecto), evidencia um desenho de estilo oficial, cumpridor 

de uma ideia de nacionalismo e de uma arquitectura única. 

114.   Paço Episcopal em Silva Porto (implantação 
e perspectiva), Arq. Galhardo Zilhão, 1944.

Há, no entanto, pequenos pormenores que sugerem uma tentativa de adaptação ao si-

tio, com o intuito de resolver problemas de insolação e ventilação, especialmente através 

da dimensão das galerias de acesso que, de acordo com memória descritiva:

(...)”Essas circulações, que poderão parecer um pouco grandes pois têm no 

primeiro e segundo piso respectivamente as larguras de 3.00m e 2.80m,  foram 

previstas desta maneira, não só para servirem de galerias onde possam estar 

cadeiras de repouso, mas ainda para constituírem, por si, isolamento térmico 

para as outras dependências.”(...) e as pequenas palas que protegem os vãos 

que não estão resguardados pela galeria. (...)Para defender as janelas dos raios 

solares, foram previstas, além de persianas, palas de cimento, que quebram 

o feixe de luz incidente sobre os vãos, sobretudo quando o sol está mais alto; 

portanto nas horas de maior calor.(...) Dada a amabilidade do clima, pareceu-

nos então dispensável, estabelecer varandas em volta do edifício como é usual 

fazer-se em construções que se destinam a ambiente colonial, sugestão dos 
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antigos “bungalows”, construídos de madeira e zinco e certamente muito a 

propósito quando se tratar de regiões de calor excessivo.

Todavia achámos conveniente prever na fachada NW, muito exposta aos raios 

solares durante o verão, uma defesa no estilo das anteriormente citadas.”(...)

Isolado e implantado ao centro do terreno, o edifício organiza-se em “L”. A entrada faz-

se por uma galeria, ladeada por um torreão (onde se fazem os acessos verticais) e pelo 

volume da capela. No piso térreo localiza-se a zona pública (da secretaria) e a zona pri-

vada (conjunto de salas que comunicam com outra galeria a tardoz), bem como a zona 

de serviços (cozinha, copa e arrumos). No 1º piso organizam-se os quartos, biblioteca, 

sala do trono e eclesiástica. As galerias, como é referido na memória descritiva, são 

bastante largas, constituindo, também por isso, espaços de estar. Os desenhos têm 

um grafismo muito particular, rebuscado e atento, com identificação das intenções de 

projecto, que pelo registo formal claramente se relacionam a arquitectura oficial.

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

115.   Paço Episcopal em Silva Porto (plantas e 
alçados), Arq. Galhardo Zilhão, 1944.
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O Colégio e Internato para a Irmandade de S. José de Cluny em Luanda,523 de 1942 

tem ante-projecto da autoria do Arq. Franz Schacherl, da Missão de Estudos e Construção 

de Edifícios, que foi chefiada pelo Eng. Manuel Francisco Goulartt de Medeiros. 

Organiza-se em torno de um pátio central, rectangular, para onde estão voltadas todas 

as dependências, com comunicação através de uma galeria. O pátio, sendo um espaço 

gerador onde se inserem, de um lado a capela (que ocupa um lugar de destaque) e, do 

outro, um volume central que corresponde ao salão de festas, ginásio, sala de canto, sala 

de estudo, etc. Este volume acaba por estruturar toda a simetria que define o projecto.

Na análise do programa, identificam-se espaços destinados a crianças pobres e não po-

bres, e dormitórios para irmãs brancas e indígenas. Neste exemplo, é notória a separação 

racial, mas também a diferença do estatuto social, factores relevantes para a proposta. 

Quanto à sua relação com a cidade, apenas se sabe que se localizará junto ao mar, 

sendo referido na memória descritiva:

“do lado do mar, deu-se-lhe uma fachada com maior imponência, embora nos 

pareça, que ela não será vista deste lado em toda a sua extensão pelo conhe-

cimento que temos do local.

A esta fachada deu-se uma composição em degraus salientando-se 3 partes, 

uma central em composição vertical ligando as duas restantes em linhas hori-

zontais, dando-se-lhe assim equilíbrio arquitectónico certo.

116.   Colégio de S. José de Cluny (planta, corte 
e alçados), Arq. Franz Schacherl, 1942.

523 AHU - Pc.164-2 - Cota: 1264 /DGOPC/CDTE /vol 117– sala 9
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Do lado da via pública, o elemento principal e dominante é a capela, encontra-

se no eixo do edifício tendo um conjunto de corpos ladeando-a e com alturas 

diferentes e proporcionadas por fórma a fazerem realçar a categoria e impo-

nência deste elemento no conjunto.

É a igreja, que identifica o edifício.

As fachadas laterais mostram o equilíbrio arquitectónico do conjunto, vendo-se 

uma parte mais baixa ligando as duas partes principais do edifício, que são o 

corpo principal e capela.”

O autor, como se poderá ver da amostragem apresentada, teve uma intensa actividade 

projectual em Angola, inserido em Missões de Estudo, especialmente durante os anos 

40. A maioria dos seus projectos identificam-se pelo seu carácter simplista e contido 

mas também bastante objectivo, dentro de variados programas. Este caso concreto, do 

Colégio de S. José de Cluny, assemelha-se bastante ao projecto do Hotel Império para 

Luanda, também por ele projectado, na escala, composição e estrutura espacial. 

6.1.2.2A APOSTA NA EDUCAÇÃO

117 - 118.   Colégio de S. José de Cluny em Luanda. 119 - 120.   Colégio de S. José de Cluny 
em Luanda, Igreja e galeria do pátio.
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121.   Colégio de S. José de Cluny em Luanda 
(planta e alçados), Arq. Vasco Regaleira, 1943..
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Em Dezembro de 1943 foi feito um Projecto de Alterações 524 pelo Arq. Vasco Regaleira, 

a pedido da mesma Missão de Estudos e Construção de Edifícios.

Embora se referira ao mesmo programa que o anterior projecto, para o mesmo colégio 

e na mesma cidade, é completamente distinto do anterior. Passa-se de um corpo lon-

gitudinal organizado em torno de um pátio para outro com uma relação bastante mar-

cada com o espaço exterior de rua. O pátio é substituindo por um claustro que traduz a 

monumentalidade que se pretendida imprimir ao edifício, perceptível nos desenhos e na 

Memória Descritiva. Diz Vasco de Moraes Palmeiro (Regaleira): 

“Sempre no intento de aportuguesar a nossa arquitectura dando-lhe uma feição 

colonial deligenciamos obter uma arquitectura portuguesa do século XVII, sim-

plificando-a. (...) podendo adaptar-se a uma solução com cantarias ou à manei-

ra alentejana, solução mais económica, que seriam as colunas, simalhas, arqui-

traves, pináculos, guarnições e socos, em massa de cimento e coloridos”.

Estas fórmulas de composição serviam para todos os tipos de projecto; com efeito, esta 

memória, parece ser uma cópia da da catedral de Nova Lisboa, do mesmo autor, no que 

se refere aos princípios e ideias base para a sua concepção.

O Colégio de Nossa Senhora de Fátima em Moçâmedes 525, do Gabinete de Urbani-

zação do Ultramar em 1953, é da autoria do Arq. Eurico Pinto Lopes.526 

Neste caso, existem salas de aula distintas, para meninas indígenas e para europeias. 

O discurso formal é muito idêntico ao dos liceus ou edifícios institucionais do Gabinete, 

da mesma época, aplicado à maioria dos edifícios oficiais. Relativamente a este projecto 

lê-se, do parecer manuscrito nas páginas da memória descritiva, o seguinte: 

“Aprovo. O projecto deve ser remetido a Angola para se orçamentarem os tra-

balhos e em face do seu custo se decidir da execução que poderá ser integral 

ou por fases em harmonia com os recursos e com as necessidades. Conforme 

a resposta que vier da colónia se decidirá da oportunidade de efectivação dos 

desenhos de pormenor e dos cálculos das estruturas que complementarão o 

projecto. 10.09.1949” 

Como se vê, nesta época, já se procurava uma parceria entre o gabinete e a colónia, 

devido à clara dificuldade em coordenar os processos à distância.

524 AHU - Pc.163-1 - Cota: 1264 /DGOPC/CDTE /vol 117– sala 9

525 AHU - Pc.249 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx004(2º piso)

526 O processo é assinado pelo autor e visado pelo Arq. João A. Aguiar e pelo director Rogério A Cavaca, o que 
reflecte o sistema burocrático e centralizador. Por outro lado, há vários projectos do mesmo organismo que apenas são 
assinados pelo autor, contrariando o que anteriormente foi dito.
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122.   Colégio de N. Senhora de Fátima em Moçâmedes 
(perspectiva, planta e alçado), Arq. Eurico Pinto Lopes, 1953.
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O Colégio do Espírito Santo Nova Lisboa,527 de 1952, é da autoria do Arq. David 

de Oliveira Lopes, no Gabinete de Urbanização Colonial, em Lisboa. Destina-se a uma 

população de 300 alunos internos e 200 externos, do ensino secundário. É numa com-

posição de vários volumes paralelos entre si, ligados uns aos outros por passagens 

exteriores cobertas, de que resultam pátios.

De acordo com os vários elementos que compõem este projecto, um dos problemas 

mais preocupantes na sua elaboração, para além das questões programáticas, foi o da 

ventilação e da insolação: 

(...)”tomando em consideração que a fachada principal deverá ficar orienta-

da para norte para que os raios solares de nascente e poente incidam nas 

menores fachadas providas de quebra-sol com grelhas de tijolos especiais. 

Com esta orientação a insolação nas fachadas de maior desenvolvimento será 

mínima, devido ao beiral de 1,30 m e palas de 0,60m, e ao mesmo tempo be-

neficiarão dos ventos dominantes.

A ventilação natural será feita quer pelos vãos das portas e janelas, quer pelos 

ventiladores dispostos junto dos pavimentos. Todos os ventos foram estudados 

com bandeiras basculantes reguláveis para permitir uma boa circulação de ar. 

A ventilação da cobertura será feita através de dois grupos de telhas ventilado-

ras, um deles junto da cornija e o outro junto da fileira.”

A resposta formal a estas preocupações resultou na utilização de um léxico simples, (em-

bora o conjunto seja rebuscado), de ritmo cadenciado e sistematizado, com uma materia-

lidade que em determinados momentos se mostra austera, anunciando um compromisso 

entre uma postura moderna e alguns dos elementos simbólicos do ideário do regime. 
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527 AHU - Pc.353 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx005 (2º piso)

123.   Colégio do Espírito Santo em Nova Lisboa (perspectiva 
e implantação), Arq. David de Oliveira Lopes, 1952.
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124.   Colégio do Espírito Santo em Nova 
Lisboa (perspectivas), Arq. David de Oliveira 
Lopes, 1952.

A Residência Missionária para a Missão Católica do Bailundo,528 no Huambo, de 

1964, é da autoria do Arq. Eurico Pinto Lopes, da Direcção Geral de Obras Públicas e 

Comunicações, Direcção dos Serviços de Urbanismo e Habitação – Serviço de Arqui-

tectura e Monumentos. Foi elaborado em Angola, e não no Gabinete de Urbanização do 

Ultramar (G.U.U.) em Lisboa, como era habitual até à data.

528 AHU - Pc.705 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx042 (2º piso)

125.   Residência Missionária para a Missão Católica 
do Bailundo (planta), Arq. Eurico Pinto Lopes, 1964.
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O projecto refere-se à ampliação da Residência Missionária, ligada ao corpo da igreja. 

Propõe um novo corpo que conjuga escritórios com a função do habitar. Ao nível do piso 

térreo, encontram-se os espaços de teor social, ou seja, cozinha, salas de jantar e estar 

e biblioteca, remetendo-se para o segundo piso os quartos, espaços de estar e insta-

lações sanitárias. Não sendo um edifício grande, privilegia a distinção entre as partes 

funcionais, valorizando a zona da entrada. 
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126.   Residência Missionária para a Missão Católica do 
Bailundo (perspectiva), Arq. Eurico Pinto Lopes, 1964.
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OS ESPAÇOS DE CULTO

6.1.2.3

Como outros tipos de edifícios de equipamentos, também os espaços de culto revelam, 

pelas suas características, a importância de que se revestiam junto das populações, por 

devoção ou obrigação. O leque e dimensão das propostas varia em função da impor-

tância das cidades. Desde as catedrais no seio urbano a simples capelas em espaço 

rural, falamos do culto católico, sempre presente onde quer que existisse alguém para 

“proteger”, ou converter.

Mas se as catedrais, sés, igrejas ou simples ermidas e capelas existem desde os pri-

meiros tempos da colonização, construídos de pedra e cal, perenes como seria a fé 

de quem as construía, (trazendo a forma e o conteúdo de origem) outras construções 

houve, de simples paredes de pau-a-pique e folhas de palmeira, erguidas onde fosse 

necessário, por esse território adentro. 

Com características diferenciadas, entre as primeiras, destacam-se: a Sé de S. Salvador 

do Congo, do século XVI, (iniciada em 1491) na “primeira metrópole da civilização euro-

peia na África meridional,(...) onde primeiro chegara, no hemisfério sul, o esplendor do 

renascimento europeu”,529 e mais tarde a nova Igreja da mesma cidade, do século XVIII, 

as Igrejas de Muxima e Massangano, (na origem da sedimentação do povoamento) ou 

em Luanda a Igreja dos Remédios do século XVII (mais tarde Sé), a Ermida da Nazaré, 

(erigida em1664), e o convento e Igreja do Carmo, (construído entre 1660 e1689).530

Já no século XX encontramos variados exemplos para uma mesma causa: a “expressão 

mais pura e mais cristã no Românico Secundário”531 traduzida na Catedral de Nova Lis-

boa, ou a Igreja de Sta. Comba Dão na Cela (cópia da da Metrópole), e também as igre-

jas da Missão Católica de Jau, da Nª Srª d’Assunção em Sá-da-Bandeira, de Saurimo, 

do Sumbe, da Missão Católica do Lobito, a Capela do Colonato do Loge, entre outras. 

Onde houvesse população, havia sempre um espaço de culto, acentuando o papel 

evangelizador da Igreja associada ao Estado, numa espécie de cruzada civilizadora.

529 Batalha, Fernando, A Arquitectura em Angola, V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 
1966, pp. 14

530 Idem, pp. 14

531 Vasco de Moraes Palmeiro (Regaleira) in Memória Descritiva do projecto da Catedral de Nova Lisboa
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127.   Antes da criação da cidade do Huambo, 
Igreja da Missão, 1912.

128.   Igreja da Muxima.

129.   Ruínas da Sé de  N. Senhora do Congo, 
S. Salvador.

130.   Igreja de N. Senhora da Vitória, Massangano.

131.   Actual Igreja de S. Salvador. 132.   Sé Catedral de Luanda.
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No contexto urbano, as Igrejas, frequentemente integrando uma praça, avenida ou largo, 

são elementos de destaque na estrutura das cidades assumindo, em associação com 

os edifícios oficiais, um papel preponderante na sua hierarquia.

Nos edifícios dedicados à causa da fé, também se verificou a já referida adaptação ao 

clima e ao sítio. Esta adaptação é mais acentuada nos casos em que, aparentemente, 

foram criados de forma expedita e pragmática, sem preocupações de representativida-

de aparente.

Dentro da produção do século XX, encontramos edifícios de culto que resultam quer da 

aplicação do estilo Neo-Românico Português, quer da linguagem moderna, quer ainda 

da necessidade despretensiosa de assegurar a função religiosa, através de um desenho 

contido, directo, pragmático e eficaz. 

532 AHU - Pc. 15-1 e 2. Cota: 1209 /DGOPC/CSTE /vol 175 – sala 9

133.   Igreja do Carmo, Luanda. 134.   Ermida da Nazaré, Luanda.

A Catedral de Nova Lisboa 532, da autoria do Arq. Vasco de Moraes Palmeiro (Re-

galeira), em 1943, caracteriza bem o processo de encomenda (da Direcção Geral do 

Fomento Colonial do Ministério das Colónias), e concretização das várias fases de de-

senvolvimento do projecto, num processo que se tornaria extenso. É um dos exemplos 

da arquitectura que se fazia na época e, em especial, por Vasco Palmeiro (Regaleira), 
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que embora com escritório em Lisboa, foi autor de vários projectos de arquitectura e 

pequenos planos para Angola. O seu registo passava por uma procura de um “estilo” 

onde se revisse o Estado Português, justificando:

(...)”a arquitectura sacra tem a sua expressão mais pura e mais cristã no Româ-

nico Secundário. Assim, procedemos à fixação das características dominantes 

dêste período em Portugal, afim de podermos, sem decalcar obra feita, estabe-

lecer directrizes para a orientação dum Neo-Românico Português.

Não foi nossa intenção coligir elementos existentes agrupando-os e proporcio-

nando-os de forma a que se integrassem na vossa composição formando um 

conjunto arqueológico; não, pretendemos mais. O projecto que apresentamos 

à esclarecida apreciação de V.Exas. é como que uma síntese do Românico 

Português; no entanto diferente nos seus mínimos pormenores de qualquer 

templo existente, procurando assim, realizar uma obra actual baseada espiritu-

almente na nossa tradição. 

Somos, como católicos e como arquitectos, contrários a invenções em maté-

ria de arquitectura religiosa que se nos tem trazido edifícios excêntricos, sem 

beleza real, improvisações temerárias, pouco respeitosas e que ofendem a 

sensibilidade de todos.

Considerando que o templo se destina a Angola e ao Planalto de Nova Lisboa 

foram tomadas disposições especiais como se verifica no projecto junto, ten-

dentes a adaptar o edifício às condições impostas pelo clima, pelo que se pro-

curou diminuir a intensidade de da luz do dia, maior inclinação dos telhados para 

escoamento das águas das chuvas torrenciais, ventilação interior etc.,“(...)

O Românico Português na sua singelesa presta-se admiravelmente, em virtude 

dos contrastes obtidos entre o colorido do granito e as grandes superfícies 

coradas para lhe dar um ambiente absolutamente colonial integrando assim 

o edifício na praça onde o Palácio da Intendência que lhe fica fronteiro, muito 

embora tenha uma expressão da nossa arquitectura solarenga do sec.XVII não 

destoa, antes contribui sem prejuízo da sua unidade para quebrar a monotonia 

da Praça.”(...)533

É curioso o resultado das suas propostas, sempre tão arreigado às “tradições”, naturais 

ou impostas, distante do rumo da modernidade. 

Com diferença de dois anos, em 1945, há um novo Ante-Projecto, da Cathedral de Nova 

Lisboa,534 também do Arq. Vasco Regaleira. Como consequência da proposta de con-

533 Memória descritiva do Projecto da Catedral de Nova Lisboa, do arqº Vasco Palmeiro (Regaleira)

534 AHU - PC. 189. Cota: 2621/DGOPC/ 1939/55/ SALA 4
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trato de Abril de 1945, continua o processo e refere na memória descritiva o seguinte: 

(...)”Diligenciamos ao elaborar o ante-projecto junto, realizar uma composição 

original fora dos estilos clássicos, mas de forte expressão religiosa e nacional. 

A fachada principal compõe-se de um corpo central ladeado por duas torres 

sineiras. Foi nossa intenção dar-lhe grandeza, valorizando assim a figura de 

Nossa Senhora da Conceição Nossa padroeira, colocada ao centro do lintel 

e coroando as armas de Portugal que por sua vez dois anjos suportam, é o 

motivo principal da composição.”(...)535

Pergunta-se o que seria a “composição original fora dos estilos clássicos“ ou mesmo os 

“edifícios excêntricos, sem beleza real, improvisações temerárias, pouco respeitosas e 

que ofendem a sensibilidade de todos”.536

A resposta é simples, não mais do que a luta que se vivia ao tempo, entre a arquitectura 

“português suave” e a arquitectura “moderna”, o jugo ao regime e a rebeldia de quem 

procurava, mais do que o passado, o futuro.

535 Memória descritiva referentes ao Ante-Projecto da Catedral de Nova Lisboa, do Arq. Vasco Palmeiro (Regaleira)

536 Passagens das memórias descritivas referentes às duas primeiras fases do Projecto da Catedral de Nova Lisboa, 
do Arq. Vasco Palmeiro (Regaleira).

135.   Cathedral de Nova Lisboa (planta e alçados), 
Arq. Vasco Regaleira, 1945..
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A Igreja para a Missão Católica de Jau,537 de Outubro de 1952 é da autoria do Arq. 

Eurico Pinto Lopes, vindo do Gabinete de Urbanização do Ultramar, e projecto de esta-

bilidade do Eng. J. Corte-Real de Landerset. 

O projecto refere-se à alteração desta igreja. A proposta estrutura-se numa única nave, 

com distinção para o altar e, lateralmente, a sacristia e cartório, deixando o baptistério e 

o acesso à torre, à entrada da igreja. A nave, rectangular, desenvolve-se até à cobertura 

através de um grande arco em ogiva com contrafortes. Embora na memória descritiva não 

haja referencia às opções de projecto, é notória a procura de um registo do passado. 

Na sequência da descrição dos espaços e sua articulação, lê-se: 

“As mesas dos altares serão do mesmo material do lambris devendo portanto 

harmonizar-se com o caracter rústico da região onde o templo é edificado” 

Embora pareça verificar-se uma tentativa de adaptação, o desconhecimento falava mais 

alto, levando à criação de objectos arquitectónicos avulsos com uma suposta capacida-

de de se ajustarem a qualquer sítio. 

537 AHU - Pc.377 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx030 (2º piso)
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136.   Igreja da Missão Católica do Jau (planta 
e cortes), Arq. Eurico Pinto Lopes, 1952.
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A Igreja de Nª Srª d’Assunção em Sá-da-Bandeira 538, de1953 e da autoria do Arq. 

Alberto Braga de Sousa, conta com um desenho muito simples, mas não isento de am-

biguidade, justificada pelo autor na memória descritiva: 

“A arquitectura adoptada foi aquela que nos pareceu melhor traduzir a função 

do edifício e não sendo de concepção francamente moderna, marcará contu-

do a época da sua realização”. 

Esta proposta, contemporânea mas com grande pacatez e contenção é, apesar de tudo 

e ao menos nas intenções, mais clara que as anteriores, empenhadas em negar a pas-

sagem do tempo, refazendo expressões do passado.

538 AHU - Pc.405 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx042 (2º piso)

137.   Igreja de N. Senhora d’Assunção, Sá-da-Bandeira 
(implantação, planta e alçados), Arq. Alberto Braga de Sousa, 1953.
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A Capela do Colonato do Loge, dos anos 50, é um claro exemplo de como na ar-

quitectura religiosa se pode fazer a adaptação ao sítio. O abrigo de Deus, despido de 

excessos, é reduzido ao essencial: um altar, uma torre sineira e um tecto. Estão garan-

tidas quer a ventilação e protecção do sol, quer o espaço de culto, num colonato onde 

as gentes da metrópole teimam em tornar-se angolanas. Esta capela traduz um grande 

pragmatismo na apropriação ao sítio, o mesmo se revelando na utilização dos materiais, 

que acaba por ser feita com grande simplicidade e clareza: alvenaria de tijolo rebocada, 

estrutura em betão e cobertura em fibrocimento.

138 - 139.   Capela do Colonato do Loge, anos 50.

Mas se este caso é de evidente adaptação ao clima, já o caso da Igreja do de Sta Com-

ba Dão, construída no final dos anos 50, reproduz fielmente a sua congénere da metrópo-

le, negando o sítio, o clima, a nova realidade, as pessoas. A sua localização, ao cimo da 

grande alameda arborizada e inclinada, enfatiza o seu papel preponderante na cidade.

140.   Igreja de Sta. Comba Dão, Colonato de Cela, 1958/59.
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A Igreja de Henrique de Carvalho, também dos anos 50, parece mais próxima da do 

Loge. Não pretende reinventar nenhum estilo de um passado longínquo, antes encontrar 

um caminho de adaptação, não deixando, contudo, de introduzir símbolos que a situam 

claramente na função religiosa: a grande torre sineira central que marca a entrada: a 

galeria com arcos em ogiva que a envolve; a grande cércea. Localizada no centro da ci-

dade, no enfiamento da grande avenida que desemboca no jardim-praça, cujos edifícios 

públicos (palácio do governador, clube e correios), reforçam sua importância. 

141 - 142.   Igreja de Henrique de Carvalho, anos 50.

A Igreja do Sumbe (Novo Redondo) de 1966, mas construída já nos anos 70, (quando 

passou a ser chamada catedral) é um projecto do Arq. Castro Rodrigues, (com projecto 

de estabilidade do Eng. Resende de Oliveira). Representa uma clara diferença e mudan-

ça do discurso utilizado neste tipo de edifícios, constituindo um exemplo claro de arqui-

tectura moderna. Foi construída em frente ao oceano, liberta de envolvente próxima, não 

deixando, contudo, de estar inserida no espaço urbano consolidado e, em simultâneo, 

próxima de bairros autóctones.

Castro Rodrigues, no seu Portfólio/Curriculum/Diário, (peça extraordinariamente impor-

tante, que faz juz ao seu percurso como arquitecto no Lobito e em Angola), fala desta 

obra, justificando as sua opções:

“Ao antigo morro, quase cónico, fora arrancada larga fatia, terraplanado. A «for-

ma» adoptada procurou restituir a imagem da natureza primitiva”(...)539

539 Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras e 
experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 52
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A igreja ganha uma especial interioridade pelo efeito produzido pela luz, filtrada pelos 

painéis de vidro do altar e pelas grelhagens no topo oposto, ocupando o espaço. Os 

azulejos em relevo do interior são da autoria da escultora Clotilde Fava.

Vem a propósito uma pequena história sobre este projecto, contada na primeira pessoa 

pelo Arq. Castro Rodrigues:

“Um arquitecto do Ministério do Ultramar, Mário de Oliveira, visitava as colónias 

em serviço e levava quadros seus (também pintava) para expor e para vender. 

Numa das vezes que passa no Lubito procura-me para conseguir facilidades 

para o fazer no salão da Câmara Municipal. Aí vê fotografias da Igreja de Novo 

Redondo Sumbe, pois, então já em obra. Pede cópias desse trabalho pois 

queria fazer um artigo no “Diário de Notícias” onde escrevia críticas de arte. 

Não o fez, mas copiou o meu projecto, plagiando-o com ligeiras alterações, 

para o Bispado de Benguela, que havia pedido ao Ministério um projecto para 

a sua Catedral.

Ao ver a sua maquette num jornal local, envio protesto ao Ministério e ao sindi-

cato Nacional dos Arquitectos (presidente: Pardal Monteiro) que a isso respon-

dem nada. O Bispo sim; com um «nada tinha a ver com essas coisas: pedira 

um projecto; mandaram-no e ia ser construído, plágio ou não.»

Lavou as mãos...”540

540 Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras e 
experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 53-54

143 -145.   Igreja do Sumbe, Arq. Castro 
Rodrigues, 1966.

6.1.2.3OS ESPAÇOS DE CULTO
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CULTURA E LAZER

6.1.2.4

Cultura e lazer foram temas e equipamentos importantes dentro do registo da vida ur-

bana em Angola. Para além do habitar, condição fundamental e prioritária, da questão 

administrativa, da saúde, do ensino, e da religião, as matérias de foro lúdico ganhavam 

um grande destaque no apelo à sociabilização. Qualquer cidade, ou simples aglome-

rado, tinha ao dispor dos seus cidadãos várias peças de equipamento deste teor. O 

centro cívico está na base deste processo, com o café, o comércio, o clube e outros. 

Associa-se-lhe o desporto, com os parques desportivos em pavilhões ou ao ar livre, e 

as piscinas, sempre acompanhadas com um pequeno campo de jogos. A vida cultural 

também não é ignorada, como se constata pela existência de cine-teatros e museus. No 

repertório lúdico, os projectos de cine-teatros, são normalmente de iniciativa privada e, 

em alguns casos, municipal. 

Os clubes eram uma tipologia comum a várias cidades e aglomerados, a que podia 

estar associada a piscina, em especial nas cidades do interior. Esta particularidade de-

via-se ao facto de estarem longe da costa e, portanto, do mar, o que fazia das piscinas 

um grande momento de descontracção e, naturalmente, motor de sociabilização. Esta 

era bastante usada, fazendo parte tanto das rotinas diárias como dos momentos de ócio 

dos fins de semana ou das férias.

146.   Piscina de Henrique de Carvalho. 147.   Piscina de Salazar.
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O Centro Recreativo para a Cela,541 com projecto de 1952, em Sta Comba Dão, é 

composto por teatro, salão de festas, bar, restaurante e, no exterior, piscinas, parque 

infantil, campo de patinagem. Tal como todos as propostas para este colonato, também 

centro é da iniciativa da Junta de Povoamento Agrário da Cela. O programa apresentado 

traduz a procura de uma modernidade perceptível no próprio edifício, pelas propostas 

apresentadas, a nível funcional e projectual. 

É interessante lembrar que a Cela era um núcleo de recepção de população rural, com 

hábitos de sociabilização muito associados às práticas de trabalho, de que este tipo de 

equipamento não fazia parte. Por outro lado, era intenção da Junta, levar para o interior 

de Angola as práticas rurais, e todos os hábitos a elas associados. 

Verifica-se, portanto, uma evidente contradição no lançamento deste Centro.

A sede do Clube de Golf de Luanda,542 em Belas/Benfica, dos arquitectos Antonieta 

Jacinto e Francisco Silva Dias, de 1960, de iniciativa da Direcção dos Serviços de Obras 

Públicas e Transportes (DSOPT) – Secção de Urbanização, é um edifício de pequena 

dimensão, localizado fora da cidade, junto a uma encosta sobranceira ao mar. Utiliza um 

discurso moderno adaptado ao sítio, ao clima e à paisagem.

6.1.2.4CULTURA E LAZER

148.   Piscina do Dundo - Diamang. 149.   Piscina de Noqui.

541 AHU - Sala 4 / Est.IX / Prat.29/ nº2625 / nº146

542 Arquivo dos autores



493

150.   Centro Recreativo para a Cela, Sta. Comba Dão 
(planta, cortes e alçados), 1952.

Constituído por um volume paralelepipédico de dois pisos, o edifício ajusta-se ao terreno 

prolongando-se em direcção ao mar através de uma generosa varanda corrida. Esta 

varanda, que pela sua dimensão é capaz de constituir um espaço de estar, termina com 

uma extensa persiana de madeira, criando uma clara protecção solar que permite, con-

tudo, que a ventilação se faça naturalmente. 
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Com um programa reduzido, composto por um salão e bar ao nível da entrada, propõe 

um espaço fluido na relação entre pisos; abaixo da cota de entrada, juntamente com os 

balneários, surge um pequeno apartamento para o responsável do clube.

6.1.2.4CULTURA E LAZER

151.   Clube de Golf de Luanda (implantação, plantas e alçados), 
Arq. Antonieta Jacinto e Arq. Francisco Silva, 1960.
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Do mesmo ano e dos mesmos autores, é elaborado o projecto para a nova Sede do 

Automóvel Clube de Angola (ATCA), em Luanda, de que se apresenta dois esbocetos 

similares, com um programa misto fora do comum: sede social do ATCA, sala de espec-

táculos e ginásio, motel, estação de serviço e posto de abastecimento. Cada função ou 

grupo de funções albergava-se em edifícios próprios, puros, localizados junto à costa, 

que valorizava a sua utilização, através de uma linguagem claramente moderna, de que 

resultava numa composição volumétrica cuidada, onde todas estas funções se organi-

zavam em edifícios próprios.  

Os espaços desportivos passaram a fazer parte das funções urbanas, de forma mais 

sistematizada, através da sua introdução nos planos de Urbanização. A maioria dos pla-

nos do Gabinete de Urbanização Colonial, e mesmo alguns mais tardios, incluíam esta 

componente, posteriormente desenvolvida em projecto de arquitectura. 

152.   Sede do Automóvel Clube de Angola, Luanda, duas soluções 
(maquetes, implantação e localização), arquitectos Antonieta Jacinto 
e Francisco Silva Dias, 1960.
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Exemplo disto é o Parque desportivo de Salazar, projectado pelos arquitectos Anto-

nieta Jacinto e Francisco Silva Dias, de iniciativa da Câmara Municipal de Salazar onde 

eram consultores, em 1959. O projecto inclui um clube desportivo, com um edifício prin-

cipal e campos de jogos. A rua de acesso serpenteia a encosta até ao ponto mais alto 

onde se distribuem as funções.

É um projecto de grande dimensão, que não só resolve o programa dos espaços des-

portivos construídos, associados ao clube, como também o tratamento dos espaços 

exteriores, juntamente com os variados campos de jogos, nomeadamente de futebol. 

O terreno, muito inclinado e de difícil acesso, induz a uma solução laboriosa, de forte 

relação com o sítio. 

6.1.2.4CULTURA E LAZER

153.   Parque Desportivo de Salazar (maquete), arquitectos 
Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias, 1959.
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Ainda inserido no tema do desporto, o Pavilhão Gimnodesprtivo de Luanda, de 1971/3 

do Arq. Simões de Carvalho, representa bem esta componente na cidade. A escala de 

Luanda sugere a escala do objecto, integrado num espaço verde envolvente, e nitida-

mente moderno, como todo o percurso do autor. A clareza formal, associada ao rigor 

conceptual, fazem deste projecto um exemplo vivo da arquitectura moderna tropical. 

Este projecto foi encomendado e elaborado em Portugal uma vez que, nesta data, o 

autor já tinha deixado Angola.

154.   Pavilhão Gimnodesportivo de Luanda (perspectiva), Arq. 
Simões de Carvalho, 1971/73.
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No registo cultural, há a assinalar algumas iniciativas, nomeadamente:

O Museu Regional de Benguela 543 é da autoria do Arq. Fernando Batalha, de 1952, 

integrado no Gabinete de Urbanização do Colonial – Delegação de Angola. Ao contrário 

dos edifícios referidos até agora (de construção nova), este projecto faz a recuperação 

das fachadas e cobertura no “Palácio Velho”, em Benguela. A adaptação de funções, 

feita com grande preocupação de não desvirtuar o edifício original, resulta num projecto 

bastante cuidadoso, com uma descrição exaustiva dos trabalhos a realizar. É exacta-

mente com Fernando Batalha que a recuperação do edificado histórico passa a ser uma 

referência e uma preocupação.

6.1.2.4CULTURA E LAZER

543 AHU - Pc. Cota:  Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

155.   Museu de Benguela (plantas e alçados), 
Arq. Fernando Batalha, 1952.
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De 1953, o Museu de Luanda,544 da autoria do Arq. José M. Galhardo Zilhão do Gabi-

nete de Urbanização do Colonial, traduz-se num edifício imponente, de grande escala, 

que fecha o quarteirão, rematando a praça. A sua composição é fortemente acentuada 

por um ritmo vertical de grandes pilastras, colocadas a cutelo em relação ao plano de 

fachada em cujos intervalos surgem os vãos. Estes, aparecem e desaparecem conforme 

as necessidades das funções do interior, resultando num edifício de grande sobriedade, 

que cumpre o seu papel estatal.

O parecer incluído no despacho que integra o processo, revela qual o teor dos comen-

tários às apreciações dos projectos, vindos de superiores hierárquicos, na maioria das 

vezes não arquitectos: 

“A fachada parece-me demasiado simples, convindo enriquecê-la.”545

Estas eram algumas das condicionantes resultantes da concepção institucional de fazer 

arquitectura, representativa da imagem de Estado que, cá como lá, se tentava imple-

mentar para enfatizar a ideia de Império. Sem dúvida o museu constituía peça suficiente 

para este objectivo. Viria a ser construído (diferente) e seria um marco na divulgação da 

cultura angolana.

544 AHU - Pc.394 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx042 (2º piso)

545 Despacho dado ao projecto do Museu, manuscrito na folha de rosto 

156.   Museu para Luanda (implantação), Arq. José 
M. Galhardo Zilhão, 1953.
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157.   Museu para Luanda (planta, alçado e perspectiva), 
Arq. José M. Galhardo Zilhão, 1953.

6.1.2.4CULTURA E LAZER
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O Museu do Dundo, fundado em 1936, e que se manteve sob o controle da Companhia 

de Diamantes de Angola até 1975, foi um dos maiores e mais importantes museus na 

pesquisa e divulgação da cultura da Lunda, e teve como conservador José Redinha. 

“Enquanto espaço de representação, o Museu tornou-se o ícone da colonização 

da Lunda, ostentando (no sentido etimológico da palavra) uma civilização colonial 

baseada na ordenação disciplinar do universo sob ocupação, ordenação essa 

que inclui, sugerindo posições relativas, os diferentes agentes em presença.”546

Detentor de um grande acervo etnográfico, antropológico e da fauna e flora da Lunda, 

este museu integrava um edifício composto por várias salas. Como particularidade des-

taca-se a existência de uma sanzala-tipo, habitada por artistas indígenas que desenvol-

546 Porto, Nuno (coord.), Angola a Preto e Branco, Fotografia e Ciência no Museu do Dundo 1940-1970, Edição do 
Museu Antropológico da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1999, pp. 3

158 - 161.   Museu do Dundo, edifício e salas de exposição.
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viam os seus trabalhos, num ambiente que se pretendia genuíno, que funcionava como 

cenário permanente, e podia também abrigar festas ou espectáculos.547

Ao nível dos espaços de espectáculo são de referir alguns exemplos significativos. 

Em Luanda, assinala-se o Cinema Restauração, com projecto dos irmãos João e Luís 

Castilho, de grande modernidade compositiva, e o mais urbano de todos os exemplos 

pela sua relação com a rua.

“Obra concebida desde 1946, compare-se a sua dinâmica e despojada volu-

metria com a do Monumental – de análogo programa e escala, edificado em 

Lisboa nesse mesmo ano – e conclua-se da diferença enorme, pela maior 

modernidade da peça luandense (com um painel pintado por Maria Keil) e por 

mais tradicionalismo da obra lisboeta.“548

“Tem as inspirações da época; saiu um hibridozinho, meio Dudok, com a torre, e 

por dentro, funcionalmente, era como o Trocadéro de Paris, copiado dele...”549

Desta tipologia de edifícios de caracter lúdico, e dentro da lógica da separação das 

classes, foi construído em 1940, em Luanda, um cinema para indígenas, o Cine Colonial 

com capacidade para 800 pessoas.550

Escondido atrás do muro e de relação diferenciada com a rua também, o Cineteatro 

Miramar em Luanda, no Bairro Miramar, é um projecto dos anos 60, dos arquitectos 

João e Luís Castilho. Este conjunto traduz uma forma natural de adaptação ao sítio e ao 

clima, e constitui-se como um espaço exterior aberto, beneficiando da paisagem e da 

brisa. De grande simplicidade, conjuga também uma esplanada no seu recinto propor-

cionando uma complementaridade ao carácter descontraído associados aos espaços, 

especialmente os de aptidão lúdica. Tem capacidade para 1800 espectadores.551

547 Porto, Nuno (coord.), Angola a Preto e Branco, Fotografia e Ciência no Museu do Dundo 1940-1970, Edição do 
Museu Antropológico da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1999, pp. 60-62

548 Fernandes, José Manuel, Geração Africana - Arquitectura e Cidades em Angola e Moçambique - 1925/75, Livros 
Horizonte, Lisboa, 2002, pp. 29

549 Castilho, citado por, Fernandes, José Manuel, Geração Africana - Arquitectura e Cidades em Angola e Moçambi-
que - 1925/75, Livros Horizonte, Lisboa, 2002, pp. 29

550 Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da Direcção dos Serviços de Economia-
Secção de Publicidade, s/d, Porto, pp. 16

551 O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 10 de Agosto de 1963, pp. 39

6.1.2.4CULTURA E LAZER
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163.   Cinema Restauração, Luanda, arquitectos 
João e Luís Castilho, 1946.

164.   Cinema Tropical-dancing, Luanda.162.   Cartaz publicitário dos Cinames Restauração, 
a discriminação explícita.

165 - 166.   Cinema Miramar, Luanda, arquitectos 
João e Luís Castilho, anos 60.
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O Cinema Aviz é totalmente coberto, com as suas paredes laterais substituídas por va-

zios, encimados por grelhas, que além de protectoras, asseguram a fluidez e ventilação 

naturais. Inaugurado em 1962, este cinema também foi projectado e construído pela 

firma Castilhos, Lda, pertencente aos irmãos Castilho, entre arquitectos, engenheiros e 

construtores.552

6.1.2.4CULTURA E LAZER

552 O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 10 de Agosto de 1963, pp. 39

553 Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras e 
experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 65

554 Idem, pp. 65

167.   Cinema Avis, Luanda, 1960.

O Cineteatro Flamingo no Lobito, do Arq. Castro Rodrigues, dos anos 60, seria o se-

gundo cinema ao ar livre construído em Angola, para 1200 espectadores. Com projecto 

de Estabilidade do Engº Bernardino Barros Machado, “a pala suspensa tem 16 m de vão 

e todas as estruturas são em betão armado simplesmente descofrado”.553

Pela sua especificidade e inovação, o projecto seria publicado numa revista espanhola, 

onde é feito o seguinte comentário:

“UN ALARDE de arquitectura el cine explanada ao aire libre «Flamingo»”.554
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A obra reflecte a modernidade, e acima de tudo, a descontracção e a leveza. Sem para-

lelo em Portugal continental, deduz-se facilmente que só o sítio, nas suas mais variadas 

características, poderia determinar um projecto como este. O edifício continha ainda 

painéis decorativos em marmorite, interior e exteriormente.

Esta tipologia acabaria por ser absorvida, generalizando-se a muitos centros urbanos 

– estes cinemas ou cine-teatros, espaços polivalentes com uma componente ao ar livre, 

mesmo quando eram menos elaborados, tinham também a esplanada que, juntamente 

com o espaço interior, se adaptava às inúmeras festas que se produziam um pouco por 

todo o lado.

188 - 189.   Cineteatro Flamingo, Lobito, 
Arq. Castro Rodrigues, anos 60.

Ainda na mesma tipologia encontra-se em Benguela o Cine-esplanada Kalunga, que 

propõe uma plateia inteiramente descoberta, também para um significativo número de 

espectadores. 

Na categoria entretenimento, a rádio e os seus programas constituíam em Angola um 

grande acontecimento social de divulgação cultural, desportiva e política. As emissoras 

locais desempenhavam um papel importantíssimo no estabelecimento das relações so-

ciais bem como na partilha de informação local e nacional. Este papel era ainda reforça-

do pelo facto de, em Angola, não haver emissão de televisão.
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170 - 171.   Cine-esplanada Kalunga, 
Benguela, anos 60.

6.1.2.4CULTURA E LAZER

O projecto do Centro de Radiodifusão de Angola, de1967, é do Arq. Simões de Car-

valho. Obra pioneira, sustentada na grande pesquisa feita em vários países e em edifícios 

de programa similar, foi construído com grande rigor técnico, especialmente a nível acús-

tico. De grandes dimensões, o Centro consiste num conjunto de vários corpos, que cons-

tituem uma unidade formal e compositiva de grande expressão. O conjunto foi construído 

por fases. Na primeira, sobressai um grande volume paralelepipédico, com pequenos 

pátios e grelhas de sombreamento, que fazem dele um corpo de grande leveza.

172 - 176.   Centro de Radiodifusão de Angola, 
Luanda, Arq. Simões de Carvalho, 1967.
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EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

6.1.2.5

Nesta categoria de equipamentos, de grande variedade tipológica, enquadram-se os 

casos de edifícios que assumiam, pelas suas funções, um papel no sistema adminis-

trativo colonial. Destacamos os exemplos de edifícios para Associações Comerciais, 

Administrações de Alfândegas, Fazenda e Contabilidade, Geologia e Minas, Estação 

Telegráfica e Correios, Mercados, Colónia Penal, Tribunal, e Serviços Centrais, todos de 

iniciativa oficial e Municipal. 

Os exemplos de cada tipologia, embora meramente indicativos, não deixam, por isso, 

de ser representativos, pela abrangência dos tipos de edifícios. Revelam-nos ainda o 

poder e o dever do Estado, empenhado na colonização de Angola, com a marca das 

mentalidades vigentes em cada época, em cada programa, em cada solução, em cada 

autor, em cada solução, expressando o papel de cada peça de equipamento em con-

texto urbano e na gestão das cidades.

O projecto da Junta Local da Bela Vista,555 de 1940, é da autoria do Arq. Henrique 

Taveira Soares, (integrado na comissão de estudo chefiada pelo Eng. Manuel Francisco 

Goulartt de Medeiros), e foi solicitado pelo Intendente do Distrito do Huambo.

É um edifício isolado composto por três corpos, um central e dois laterais, que acentuam 

a sua simetria. De expressão contida, próxima de uma timidez modernista, assemelha-

se em termos formais aos exemplos de habitação da mesma época. Porém, ao contrário 

do habitual, neste caso específico a organização não se faz através um corredor de 

distribuição central e longitudinal, mas directamente, de espaço para espaço, entre o 

corpo central e os laterais.

555 AHU - Pc.137 - Cota: 1264 /DGOPC/CDTE /vol 117– sala 9



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO508

177.   Edifício da Junta Local da Bela Vista (planta e 
alçados), Arq. Henrique Taveira  Soares, 1940.

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

O Projecto do Edifício para a Intendência do Distrito Huambo,556 da autoria do Arq. 

Franz Schashrl, de 1940, do Serviço de Obras Públicas, contraria, em termos da organiza-

ção interna do edifício, aquilo que eram as características tipo dos edifícios desta época, 

556 AHU - Pc. 46-1 . Cota: 1176/DGOPC/CDTE/vol. 172/Sala 9 
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178.   Edifício da Intendência do Distrito do Huambo 
(planta e alçado), Arq. Franz Schacherl, 1940.

especialmente públicos. Neste, não se encontra a distribuição interna feita através de um 

corredor central longitudinal, antes uma cadência de espaços, que neles absorvem os es-

paços de circulação. No entanto, ao nível dos alçados nada deixa antever esta ou outra 

organização, mantendo-se princípios compositivos claros. Visivelmente em busca de uma 

expressão modernista, é um dos exemplos mais interessantes desta época, e deste autor. 
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Há uma particularidade que se prende com o facto de haver duas entradas distintas 

(uma na frente e outra a tardoz) respectivamente para “europeus” e “indígenas”, embora 

o tratamento de ambas seja muito similar, variando, fundamentalmente na escala dos 

vários elementos, maior na dos europeus.

A Associação Comercial do Planalto de Benguela – Projecto da Sede Associativa para 

Nova Lisboa557 de 1943, é do Arq. Lafayette Costa, da Direcção Geral de Obras Públicas 

e Transportes.558

Dir-se-ia que é um projecto desfasado do seu tempo: com a importância hierárquica da 

entrada em relação à simetria do alçado, os arcos de volta inteira a marcar a entrada, 

o embasamento, o corpo e o entablamento definidos, os materiais utilizados, a escala 

do edifício, as cantarias apenas coladas, os balaústres nas varandas, os cunhais, as 

pilastras, enfim, todo um código do passado. Apesar de tudo, no projecto é evidente a 

presença de regras claras na organização interior, com realce dos espaços de represen-

tatividade, o hall de entrada e a introdução de dois pequenos pátios, laterais e simétricos 

em relação à entrada, permitindo o arejamento e ventilação das áreas adjacentes. 

Mais uma vez há uma repetição deste projecto em 1945, também pelo Arq. Vasco Rega-

leira, idêntico na postura, diferente na solução, determinada por instruções superiores. 

Para a encomenda do projecto houve um ofício que determinava as premissas mais 

relevantes para a sua elaboração.

Na memória descritiva lê-se: 

“Segundo o que nos foi determinado pelo Ilmº e Exmº Sr.Sub-Secretário das 

colónias e por intermédio do Ilmº e ExmºSr. Engenheiro Adjunto João António 

Guardiola em ofício de 5 de setembro de 1945 nº1122/III e ofício nº292 de 30 

de julho de 1945, deveríamos atender aos seguintes pontos:

A – Redução da área de construção e melhor equilíbrio da planta

B – Supressão de dois grémios no R/C

C – Melhor defesa contra insolação do corpo central.

D – Concepção arquitectónica digna do fim a que se destina”

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

557 AHU - Cota: Pc. 47-1 e 47-2 -1176/DGOPC/CDTE/vol. 172/Sala 9 e Pc.295 - Cota: Sala 9 – E.5 – P.51 – NO 1158

558 É curiosa a forma como se referenciam os intervenientes nestes processos, sendo que, neste caso concreto, está 
referido o Arq. Lafayette Costa como autor, mas, no entanto, os desenhos estão assinados pelo Arq. Franz Schashrl. 
Qual deles será, efectivamente, o autor? Ambos, provavelmente.
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179.   Edifício da Associação Comercial do Planalto de 
Benguela, Nova Lisboa (planta e alçado), arquitectos 
Lafayette Costa e Franz Achacherl, 1943.
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181.   Edifício da Associação Comercial do Planalto de Benguela.180.   Edifício da Associação Comercial do Planalto de 
Benguela, Nova Lisboa (plantas e alçados), Arq. Vasco 
Regaleira, 1945.
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(...)Na elaboração do projecto procurámos esquissar uma fachada inspirada na 

nossa Arquitectura Tradicionalista, dotando-a porém de características nitida-

mente coloniais como se verifica no alçado principal.

Considerando que o edifício fica implantado no talhão nº 35ª do Largo João da 

Silva Contreiras, pretendeu-se imprimir-lhe um aspecto monumental digno do 

fim a que se destina.(...)

O Edifício para a Repartição de Geologia e Minas de Luanda, 559 de 1943, com projec-

to do Arq. Franz Schacherl, da Direcção Geral do Fomento Colonial - Ministério das Co-

lónias, tenta, através dos elementos que o compõem representar um Estado soberano, 

pela sua escala, destaque (edifício isolado), e composição.

Repete-se a tipologia do edifício público, dotado de uma grande centralidade, de um ou 

dois pisos, simetria e um corredor central no sentido longitudinal. Este edifício forma uma 

frente contínua, geminando com um outro igual, mas para a Repartição de Pecuária.

Neste exemplo, para o mesmo programa foram feitos dois projectos, por dois autores, 

em anos diferenciados. É curioso verificar que mais uma vez o primeiro foi desenhado 

pelo Arq. Franz Schacherl e, o segundo, pelo Arq. Vasco Regaleira.560

No segundo, o edifício é maior, mais extenso, e ao nível da organização, apresenta a 

mesma estrutura, contando com um corredor central, embora os alçados sejam peças 

mais rebuscadas.

Na memória descritiva lê-se: “Na elaboração do projecto foi nosso intento de-

linear um edifício que correspondesse às exigências do programa e que em-

bora sóbrio de linhas, tivesse um aspecto arquitectónico digno da cidade de 

Luanda e dos serviços para que é destinado.

Temos sempre defendido o critério de adaptar o nosso estilo tradicionalista 

aos edifícios a construir no nosso Império Colonial procurando condicioná-lo 

porém ao clima e condições locais onde porventura venham a ser construídos. 

Assim o edifício destinado a Repartição de Geologia e Minas integra-se perfei-

559 AHU - Pc. 187-7. Cota: 2621/DGOPC/ 1939/55/ SALA 4   Pc. 187-4 e 3. Cota: 2621/DGOPC/ 1939/55/ SALA 4

560 No papel timbrado, e inequivocamente, traz a referência à categoria do autor, residente em Lisboa:
VASCO DE MORAES PALMEIRO (REGALEIRA)
Arquitecto diplomado pelo Governo
Rua de S. Bernardo, nº29, 1º (à Estrela), Lisboa   Telefone 6 3333 
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182.   Edifício da Repartição de Geologia e Minas de Luanda 
(implantação, planta e alçado), Arq. Franz Schacherl, 1943.
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tamente no ambiente arquitectónico formado pela Egreja de Nossa Senhora do 

Carmo (sec.XVII) e a Câmara Municipal (Neo-clássico).” (...) 

Ainda da memória descritiva, e a título conclusivo refere-se: 

(...)“Pedimos licença para chamar a atenção para o facto de se ter pretendido ex-

pressar a arquitectura (do século XVII) portugueza, estilizando-a e simplificando a 

sua moldura, como se nota nas sobre-janelas e no entablamento da colunata.

Sob as sacadas do 1º andar e entre as consolas que as suportam, ficariam 

intercalados quatro baixos-relevos alusivos ao fim a que o edifício se destina. 

Quanto ao conjunto arquitectónico poderia ser construído em Pedra ou Massa-

forte colorido à oca, à maneira do nosso Alentejo” 

A exemplo de muitas outras propostas deste autor, também esta reflecte uma forte rela-

ção com o regime do Estado Novo, numa linguagem ecléctica, e com um clara procura 

de um regionalismo que, naturalmente, nada tinha a ver com Angola.

O edifício dos Correios de Benguela,561 projecto do Arq. José Moraes Amado, de 1947, 

de gaveto e com dimensão considerável, desempenha um papel relevante na consoli-

dação dos novos alinhamentos do quarteirão. Constituído por um ”L” de lados iguais, 

é exactamente no cruzamento destes que se faz a entrada, enfatizada pelas pilastras e 

frontão, traduzindo a importância relativa das ruas. Embora de linguagem português su-

ave, o edifício não deixa contudo de, pontualmente, revelar um certo compromisso com 

uma linguagem mais moderna, embora tímida. 

561 AHU - Pc.334- Cota: Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

183.   Edifício dos Correios de Benguela (implantação),
Arq. José Moraes Amado, 1947.
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184.   Edifício dos Correios de Benguela (planta e alçado),
Arq. José Moraes Amado, 1947.

O projecto para o Edifício da Administração do Porto de Luanda 562 de 1948, vem do 

Gabinete de Urbanização Colonial, e é da autoria do Arq. Eurico Pinto Lopes. O autor revela 

duas preocupações: com a relação deste edifício com os restantes da praça (visando uma 

leitura de conjunto), por um lado e, por outro, com a procura de uma imagem oficial.

562 AHU - Pc.334- Cota: Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)
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 “O edifício está localizado junto à zona do porto e a sua arquitectura exterior 

deverá obedecer às mesmas características do edifício da Alfândega a cons-

truir em terreno contíguo.(...)

(...)Procurou-se dar a este edifício um carácter oficial. A composição das facha-

das é singela e os seus elementos construtivos foram integrados dentro das 

possibilidades locais traduzindo o espírito funcional da construção.

A altura atribuída ao edifício está relacionada com a do edifício projectado para 

a Alfandega, afim de se conseguir uma continuidade que interessa ao conjunto 

arquitectónico da praça.”

O edifício forma um “U” com o pátio voltado para trás, dotado de uma galeria em toda a 

extensão dos dois pisos. No piso térreo, na fachada principal, voltada para a praça, há 

uma galeria. O objectivo das galerias é proteger do sol os vãos e fachada, estabelecen-

do também uma antecâmara protegida para quem chega. O edifício construído resulta 

numa adaptação e ampliação deste.

185.   Edifício da Administração do Porto de Luanda (planta e 
alçados), Arq. Eurico Pinto Lopes, 1943.
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A Estação telegráfica Postal de Teixeira Pinto,563 embora sendo de 1950, de autor 

desconhecido, assemelha-se ao discurso formal de alguns projectos similares, dos anos 

30 e 40. É um edifício muito elementar em termos programáticos, com um piso, onde 

se juntam as funções de Estação telegráfica e de habitação. A varanda em torno do 

edifício, bem como a ventilação nas bandeiras dos vãos, são uma constante, revelando 

a preocupação com o clima. 

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

563 AHU - Pc.357. Cota:  Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

186.   Edifício da Estação Telegráfica de Teixeira Pinto
(planta e alçados), 1950.
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O projecto do Edifício da Fazenda e Contabilidade de Luanda,564 de1952, da autoria 

do Arq. A. Ribeiro Martins, tem um discurso muito próximo do do Arq. Vasco Regaleira 

no Banco de Angola. Sendo também do mesmo ano, todos os elementos compositivos 

levam a um projecto classizante, mas onde a presença de platibanda e a ausência de 

telhado nos deixa, por momentos, a pensar na possibilidade da existência de um com-

promisso com outras linguagens.

Foi a primeira proposta para o Edifício da Fazenda na Mutamba, em Luanda. Apesar 

de tudo, há uma preocupação clara e constante, com as questões relacionadas com a 

protecção solar, prevendo-se uma galeria envolta por uma arcada, em torno do edifício, 

ao nível do piso térreo, que se estende aos restantes pisos pela colunata desenvolvida, 

mais uma vez, em torno do edifício.

564 AHU - Pc.354. Cota:  Sala 9 / Est.VI Prat.31 / nº1227 / vol. 52 (1 maço)

187.   Edifício da Fazenda e Contabilidade de Luanda
(planta e alçado), Arq. Ribeiro Martins, 1953.
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Para ilustrar o domínio do Gabinete de Urbanização Colonial e a relevância do Arq. João 

Aguiar na elaboração dos projectos, a Memória Descritiva termina com estas palavras:

(...)”Todo o projecto foi estudado e elaborado, de acordo com as instruções e 

directivas dadas pelo Exmo Senhor Sub-Director do Gabinete de Urbanização 

Colonial, Arqº. João A. Aguiar, aquando da sua última estadia nesta cidade de 

Luanda.” 

É patente o respeito pela hierarquia. O edifício é constituído por quatro pisos, com as 

ordens compositivas claramente definidas, embasamento, corpo e entablamento, para 

além da marcação de simetria, enfatizada pela entrada. 

188.   Edifício da Fazenda e Contabilidade de Luanda
(planta e alçado), Arq. João Aguiar, 1953.

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
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565 AHU - Pc.385 - Cota: AHU-ACL-MU-DGOPC-DSUH-000, Cx030 (2º piso)

189.   Edifício da Fazenda e Contabilidade de Luanda, em construção.

No ano seguinte, em 1953,565 e do mesmo Gabinete, surge novo projecto, para o mes-

mo local e com o mesmo programa. Pelas semelhanças existentes entre o projecto e 

a obra construída, cremos tratar-se do mesmo, visado pelo Arq. João António Aguiar, 

o que pressupõe a sua participação no seu desenvolvimento. Na Memória Descritiva é 

referido que o edifício: 

“será construído no Largo da Mutamba no local indicado no plano de urbaniza-

ção de Luanda em frente do edifício da Câmara Municipal.” 

O texto é bastante descritivo quer nos aspectos funcionais, quer nos construtivos, dei-

xando os aspectos formais completamente de lado. Assemelha-se à proposta anterior, 

acrescentando agora um piso de remate e a cobertura em telha, para além das sucessi-

vas galerias avarandadas em todos os pisos.

Com a designação de Estações dos CTT apresentam-se três casos - da Ilha de Luan-

da, de Cabinda e de Silva Porto - todos eles dos mesmos autores, o Arq. Fernão Simões 

de Carvalho em co-autoria com o Arq. Pinto da Cunha. 

A Estação dos CTT da Ilha de Luanda, de 1963, está integrada no Centro Cívico par-

tilhando, portanto, o espaço com vários outros equipamentos. Trata-se de um pequeno 

edifício, de um piso, e de desenho moderno de grande equilíbrio formal, com planta qua-

drangular. É visível o cuidado posto no discurso claramente moderno e a resposta eficaz 

aos naturais problemas relacionados com o clima, através de grelhagens nos planos de 

fachada, com ou sem vãos mais expostos, ou o uso de palas. 
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O mesmo acontece com a Estação dos CTT para Cabinda, de 1969/70. Embora de 

maior dimensão, tem também um só piso. De discurso formal idêntico, utiliza um léxico 

e materiais perfeitamente adaptados ao clima.

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

190.   Estação dos CTT na Ilha de Luanda ( planta e perspectiva), 
arquitectos Simões de Carvalho e Pinto da Cunha, 1963.

191.   Estação dos CTT de Cabinda (perspectiva),
Arq. Simões de Carvalho, 1969/70.

Já a Estação dos CTT para Silva Porto, da mesma data, tem dois pisos, e assenta numa com-

posição volumétrica que integra dois volumes “caixas”, cada um deles correspondente a um piso, 

com um pátio interior como elemento comum. No que respeita à materialidade, este edifício ca-

racteriza-se pela utilização dominante do betão, e da madeira no brise-soleil.
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192.   Estação dos CTT de Silva Porto (perspectiva),
Arq. Simões de Carvalho, 1969/70.

O edifício dos Serviços Centrais de Luanda, de iniciativa da Junta Autónoma das Estra-

das de Angola, de1973, com projecto do Arq. Simões de Carvalho, “rasga” a escala, ao 

propor um edifício de grande porte e altura. O facto de ser em Luanda e de se tratar de 

um edifício de grande importância dentro da orgânica da JAEA traduz  a proeminência 

desta instituição. 

193.   Edifício dos Serviços Centrais de Luanda (perspectiva),
Arq. Simões de Carvalho, 1973.
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OS MERCADOS

Os mercados são uma tipologia de equipamento que merece alguma atenção, existindo 

desde sempre, nas suas mais variadas formas. Essas formas foram assumindo algumas 

tipologias, desde a utilização de espaços da cidade (praças e terreiros) para a venda de 

produtos, até aos edifícios construídos para esse fim. 

Nos musseques encontra-se um tipo de mercado perfeitamente informal, usando o es-

paço livre existente nos bairros; o exemplo do mercado de S. Paulo em Luanda, muito 

embora tendo um carácter informal, alberga-se sob um tecto, assumindo uma disciplina 

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

194 - 195.   Mercado do Musseque 
e Mercado de S. Paulo, Luanda.

196.   Mercado de Nova Lisboa (perspectiva) 197.   Mercado de Moçamedes.

Retoma o tema das grelhagens, desta vez em todas as fachadas, tratando o edifício 

como um todo, independentemente do número de pisos, que se torna imperceptível, 

salientando-se apenas o embasamento. A única situação em que se lê uma diferença de 

piso é na ligação entre o corpo do edifício e o grande volume dos acessos verticais, feita 

através de lâminas horizontais, momento de pausa e de mudança do discurso. O betão 

aparente nos paramentos e a quadrícula que forma o brise-soleil, também em betão, são 

os protagonistas deste edifício.
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na sua estrutura comercial; com os mercados “formais” tira-se partido dos espaços, 

criando a oportunidade de ser partilhado com outras funções, comerciais ou não, ga-

nhando a capacidade de se tornarem edifícios marcantes na estrutura das cidades. Da-

mos nota, a título de exemplo do mercado municipal de Moçamedes e de Nova Lisboa.

O Mercado de Quinaxixi em Luanda foi, à época, conhecido por Mercado Maria da 

Fonte, denominação ganha pela presença de uma estátua da figura Minhota ao centro 

da Praça anteriormente designada como dos Lusíadas. O projecto, de 1952, do Arq. 

Vasco Vieira da Costa, fazia parte das grandes obras lançadas pelo município para a 

cidade. O mercado acabaria por estruturar a Praça, também de grande dimensão, que 

por sua vez estabelecia relações com outras partes da cidade. 

198.   Mercado do Quinaxixi, Luanda, Arq. Vasco Vieira da Costa, 1952.

A solução formal e programática do mercado transforma-o numa das obras mais repre-

sentativas do movimento moderno corbusiano em Luanda. Usando um léxico inovador, 

muito bem adaptado aos trópicos, caracteriza-se pela fluidez dos espaços, a ventilação 

transversal, o brise-soleil, o controle da luz, bem como pela utilização dos materiais que 

transmitem a leveza do edifício. De planta rectangular, conta com dois pátios, com papel 

relevante na ventilação, e em torno dos quais se desenvolve a actividade comercial.

No Lobito, e com uma postura similar, o Novo Mercado, projecto do Arq. Castro Rodri-

gues, é uma obra municipal de 1958, e surge da necessidade de dotar as várias zonas 

da cidade de equipamentos. Situado numa praça do Bairro Caponte, propunha duas 

situações novas: uma, seria a conjugação de diferentes funções, associando-se ao mer-

cado um piso de escritórios que passaria a constituir o remate do edifício; a outra, seria 

a construção por fases, materializando-se o piso de escritórios, numa segunda etapa, 

debaixo da pala já existente. 
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De linguagem moderna e planta quadrangular, com pátio central, também aqui estão 

presentes, o léxico moderno e os aspectos característicos da arquitectura tropical, que 

neste caso se traduzem nos grandes espaços de duplo pé direito (na zona de venda), nas 

grelhagens de ventilação, e na galeria do piso térreo protegendo os vãos e as pessoas.

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

199 - 200.   Novo Mercado, Lobito, Arq. Castro 
Rodrigues, 1958.

Já o Mercado do Caputo no Bairro Cazenga em Luanda, de 1962/65, do Arq. Simões 

de Carvalho, propõe uma tipologia distinta, de apenas um piso, em que a cobertura e es-

trutura de suporte funcionam como uma única entidade, composta por vários elementos 

em altimetrias várias, para promover entradas de luz superior e ventilação. Embora em 

betão descofrado, a estrutura aparenta a leveza de uma peça única onde, por debaixo, 

se organizam os espaços delimitados por paramentos e grelhagens, num total acordo 

entre a função e o clima.

201 - 202.   Mercado do Caputo, Luanda, Arq. 
Simões de Carvalho, 1962/65.
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Também dos arquitectos Simões de Carvalho e Pinto da Cunha, de 1963, integrando o 

Plano da Ilha de Luanda, encontramos o Comércio, designação abrangente para um 

pequeno equipamento que integra um pouco de tudo. A evidente modernidade deste 

edifício, muito similar ao anterior, e cuja cobertura, constituída por uma peça única “que-

brada”, alberga também, num corpo de planta rectangular com um piso, os pequenos 

espaços de venda, garantindo o controle da luz e procurando a melhor ventilação, atra-

vés de planos semi-abertos.

203.   Comércio, Ilha de Luanda (planta e perspectiva), 
arquitectos Simões de Carvalho e Pinto da Cunha, 1963.

EDIFÍCIOS AO SERVIÇO DA JUSTIÇA 

Sob este tema apresentam-se apenas três exemplos, distintos no tempo e nas funções: 

uma Colónia Penal, uma Esquadra de Polícia e um Palácio da Justiça, sendo o primeiro 

exemplo um equipamento que funcionava à margem da cidade, e os restantes dois 

parte integrante dela.

A Colónia penal de Silva Porto,566 de 1944 e com Ante-projecto do Arq. Rodrigues 

Lima, localiza-se a 90 Km da cidade, portanto à margem da cidade, constituindo ela 

própria uma cidade, mas penal. O projecto geral implanta-se com base uma solução em 

cruz onde quatro vias recebem as quatro funções basilares da colónia: a partir do centro 

e para norte, fica a zona agrícola, para sul a zona dos serviços administrativos, enferma-

ria, bairro residencial e anexos e, para nascente e poente, distando entre si 4000m as 

duas cadeias para 100 e 150 reclusos respectivamente.

566 AHU - Pc. 39 - 1182 /DGOPC/CDTE /vol 136 – 1927/54 – sala 9
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Do programa expresso na memória descritiva, destacam-se os pavilhões destinados 

às celas dos reclusos, divididos em dois blocos: um “destinado a delinquentes, polí-

ticos terroristas ou de difícil correcção”; outro “destinado a reclusos comuns de difícil 

correcção”;567 e ainda os serviços administrativos, a enfermaria e o posto médico, a 

zona residencial para europeus e indígenas com os respectivos equipamentos de apoio, 

nomeadamente escola, comércio, padaria (fabrico) e outros equipamentos menos co-

muns, como o matadouro. 

Na memória descritiva refere-se que, as construções indígenas, “deverão ser no mínimo 

as seguintes: um quartel para guardas auxiliares, uma escola e habitações.”568 A escola 

teria necessariamente de ser considerada, visto que se partia do princípio da impossibi-

lidade de agrupar as crianças negras com as crianças brancas, o que obrigava à criação 

de espaços distintos. 

Na elaboração dos anteprojectos das habitações existiu o cuidado de as fazer de modo 

a tornar possível “a ampliação das que são destinadas aos casais quando o aumento de 

filhos o justificar”,569 sendo também propostas distintas tipologias para guardas brancos 

e negros, em que a organização do.

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

567 Da Memória Descritiva do projecto

568 Idem

569 Idem

204.   Colónia Penal de Silva Porto, Cadeia do 
Ultramar, Plano Geral, Arq. Rodrigues Lima, 1944.

205.   Colónia Penal de Silva Porto, 
Cadeia do Ultramar, Plano de 
Conjunto dos serviços 
administrativos, enfermaria, bairro 
residencial e anexos,
Arq. Rodrigues Lima, 1944.
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206.   Colónia Penal de Silva Porto, Cadeia do Ultramar 
- 100 reclusos (planta, corte e alçado),
Arq. Rodrigues Lima, 1944.
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Ao nível das habitações há um vasto número de tipos, que varia de acordo com o estatuto e nível 

social dos destinatários, desde a casa do director (habitação unifamiliar isolada), até às habita-

ções para indígenas, não deixando de contemplar um edifício para funcionários solteiros, uma 

espécie de república.

A Esquadra da Polícia na Ilha de Luanda, de 1963, com projecto dos arquitectos Simões de 

Carvalho e Pinto da Cunha, propõe um pequeno edifício de base quadrangular e reduzido pátio 

central, para onde comunicam as várias funções, não esquecendo a relação com a rua, através 

de controladas aberturas. Todo o corpo é coberto por uma laje que se prolonga e forma uma pala 

de protecção aos paramentos e vãos. 

O Palácio da Justiça de Novo Redondo, data já de 1972, e foi o primeiro a ser construído em An-

gola. O seu autor, o Arq. Castro Rodrigues era consultor desta câmara, responsável pela iniciativa 

da construção. Moderno na sua concepção, o edifício traduz a monumentalidade que a função 

exige, sem necessidade de recorrer à simbologia Imperial do passado. A dimensão do edifício é 

proporcional à do espaço público – a praça à sua frente. 

6.1.2.5EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS

207.   Esquadra da Polícia da Ilha de Luanda (planta 
e perspectiva), Arq. Simões de Carvalho e Arq. Pinto 
da Cunha, 1963..
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Também em Novo Redondo, a Cadeia Comarcã, do Arq. Castro Rodrigues “(...) onde 

seu director dava trabalho aos presos em oficinas próprias e em exterior, na agricultu-

ra e escritórios da cidade, recolhendo, à tarde, a suas celas. Uma das características 

(inéditas?) do meu projecto estava na forma das janelas onde em vez dos clássicos 

quadradinhos e elevados, abri rasgamentos a toda a altura da cela permitindo melhor 

ventilação, comandada por persianas móveis, criando melhor «bem estar» numa região 

tórrida (“cemitério dos brancos” era assim chamada) e proporcionar visão sobre a cida-

de com certa amplitude. 

Foi-me pedida cópia do projecto para a cidade do Huambo e construíram-na 

com mais dois pisos, em Luanda e sem o meu consentimento (coisas da An-

gola de então).”570

Seriam talvez coisas de Angola. As piores como as melhores. Que outros exemplos have-

rá de uma cadeia que permitia aos seus presos trabalharem fora, no final dos anos 60? 

Neste como noutros aspectos, Angola era de extremos. Inserida num regime político de 

forte repressão, havia nela também lugar para aberturas surpreendentes.

208.   Palácio da Justiça de Novo Redondo,
Arq. Castro Rodrigues, 1972.

570 Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras e 
experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 78
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A EDIFICAÇÃO DA OBRA PÚBLICA – UMA SÍNTESE

Depois de analisados cerca de oitenta projectos de arquitectura, de peças de equipamento 

e habitação (unifamiliar e colectiva), ficamos com uma noção clara acerca das caracterís-

ticas da arquitectura produzida pelo Estado e Administração Local, durante o período em 

estudo. A análise efectuada permite-nos identificar as dinâmicas políticas e económicas 

que motivaram a produção arquitectónica, assim como as linguagens de referência, cuja 

produção se antecipou, por vezes, à própria produção urbanística. As cidades cresciam 

e, consequentemente, crescia também a produção arquitectónica que, seguindo estilos e 

correntes mais ou menos globais, ensaiou no local experiências de adaptação a um terri-

tório por vezes desconhecido dos que para ele projectavam. No entanto, cada um destes 

obreiros, e cada um com o seu gesto, conseguiram imprimir uma dinâmica projectual que 

se foi ajustando ao sítio, deixando aos utentes o cunho final da apropriação.

Até à criação do Gabinete de Urbanização Colonial (em 1944), os projectos de obras 

públicas eram elaborados em Nova Lisboa, normalmente por uma missão de estudo 

chefiada por um engenheiro e acompanhada por um arquitecto, autor do projecto. Pu-

demos observar que, muitas vezes, os projectos ficavam em fase de estudo prévio ou 

anteprojecto e, nalguns casos, estas missões elaboravam apenas os anteprojectos que 

depois serviam de indicação para que outras equipas realizassem os projectos definiti-

vos, desrespeitando frequentemente as indicações dadas. 

Como exemplo referimos o caso do projecto do Colégio de S. José de Cluny em Luan-

da, elaborado inicialmente pelo Arq. Franz Shacherl integrado numa missão de estudo 

e, mais tarde, finalizado pelo Arq. Vasco Regaleira, num projecto elaborado em Lisboa, 

completamente diferente do primeiro. O que se não consegue descortinar é a regra de 

atribuição desses projectos, havendo uns que, sendo encomendados pelo mesmo or-

ganismo, umas vezes são elaborados por equipas residentes em Angola e funcionários 

desse mesmo organismo e, outras vezes, são encomendados a arquitectos profissio-

nais liberais em Lisboa. 

Em matéria de concursos, também os houve para a elaboração de projectos para Ango-

la, bem como para África (como contexto mais generalista, o que consideramos poder 

ser uma intenção para sistematizar procedimentos e tratar o território colonial como um 

todo, no que se refere à habitação), como se de uma realidade distante e desconhecida 

se tratasse. Tratava-se, efectivamente, de uma realidade que permanecia, distante e 

desconhecida para muitos, pois a sua participação nos concursos, fundamentalmente 

para a elaboração de projectos de habitações para colonos Africanos, não bastava para 

os tornar conhecedores dessa realidade. 

6.2
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Devido à crise económica mundial e à sedimentação do próprio modelo colonial, a dé-

cada de 30 terá sido, talvez, aquela em que se verificou menor investimento por parte do 

Estado. Nos casos analisados distinguem-se os quatro grandes grupos tipológicos mais 

explorados (nessa década), nomeadamente os edifícios de habitação para quadros su-

periores (delegados de saúde e secretários de administração, por exemplo); os edifí-

cios de saúde, com destaque para a maternidade indígena; edifícios administrativos; 

e os edifícios para educação, com duas grandes obras - em Luanda o Liceu Nacional 

Salvador Correia e, em Sá-da-Bandeira o Liceu Nacional Diogo Cão. Estes programas 

expressam, de alguma forma, o tipo de aposta institucional conseguida.

Nos anos 40, os programas alargam-se, havendo já um número significativo de obras 

distribuídas por grande parte do território, abrangendo cidades e pequenos aglomera-

dos. Os programas são, sobretudo, de habitação, (nomeadamente para quadros su-

periores da função pública e habitações para bairros indígenas), edifícios de turismo 

(com pousadas e até um hotel em Luanda), edifícios de justiça (com uma colónia penal), 

vários tipos de edifícios administrativos (para a intendência ou repartições), edifícios de 

acção associativa, edifícios de saúde (dispensários, pavilhões de isolamento e postos 

sanitários), educação (com o exemplo da Escola Técnica em Sá-da-Bandeira), institui-

ções de ensino ligadas a ordens religiosas e, ainda, edifícios religiosos, igrejas ou até 

catedrais, o que torna perceptível o enraizamento da colonização, dada a natureza do 

investimento. 

Nos anos 50 e 60, dinamiza-se a ocupação do território e encontram-se basicamente os 

mesmos programas, acentuando-se a habitação para trabalhadores colonos. Aumenta 

também o número de instituições de ensino, quer se trate de liceus, escolas comerciais 

ou de ensino religioso. Os edifícios administrativos são uma constante, com programas 

especiais para a fazenda pública, estações telegráficas, associações comerciais e in-

dustriais, entre outros. Na sequência do grande desenvolvimento económico com refor-

çado incentivo ao povoamento, mais ainda devido ao início da Guerra Colonial, intensi-

ficam-se os aquartelamentos e as habitações para militares, incluindo certos colonatos. 

É um período de grande expressão arquitectónica, quer no que respeita à administração 

pública que se estende aos anos 70 (Estado e Administração Local), quer, sobretudo, à 

promoção privada especialmente ao nível da habitação, hotelaria e edifícios de carácter 

lúdico. Estes programas prendem-se com as medidas de investimento do Estado, con-

sequência das políticas coloniais.

Relativamente aos projectos de peças de equipamentos, há alguns aspectos que im-

porta aqui referir e que dizem respeito a regras compositivas e organizacionais que os 

tornam muito idênticos nas suas características gerais, independentemente da sua di-

mensão, tipo ou função, especialmente dos anos 30 aos 50. Essas regras passam pelo 

estabelecimento de uma grande centralidade espacial, enfatizada por um corredor a 

6.2A EDIFICAÇÃO DA OBRA PÚBLICA - UMA SÍNTESE
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eixo no sentido longitudinal acentuando uma clara simetria, aspectos que se reflectem 

na composição. Esta simetria é, normalmente, salientada através de um corpo central, 

com um ou mais pisos, verificando-se, no caso de existir apenas um, muitas vezes a 

utilização de uma platibanda, como forma de marcar essa centralidade. 

Casos existem, porém, em que é utilizada a própria cobertura do edifício, mais inclinada 

e em telha, enfatizando-se a entrada e a centralidade compositiva, reforçada frequente-

mente pela elevação da entrada em relação ao terreno, e pela justaposição de uma va-

randa frontal. Os vãos são frequentemente distribuídos de forma cadenciada, traduzindo 

as necessidades dos espaços interiores, bem como uma certa austeridade estética, 

nos casos de uma expressão modernista, ou de exuberância nos de estilo Joanino ou 

neobarroco, tão querido ao Estado Novo. Na maioria das situações e como resultado, 

reconhece-se uma significativa simplicidade compositiva nos objectos arquitectónicos, 

como simples são, também, os materiais utilizados na sua construção.

Esta forma de organização do edifício encontra-se bastante sistematizada e dissemi-

nada até aos anos 50: dispensários, hospitais, fazendas ou edifícios de carácter ad-

ministrativo enquanto edifícios públicos, caracterizam-se sempre por adoptarem este 

modelo. A partir desta data as tipologias vão sofrendo metamorfoses, tornando-se mais 

elaboradas, mas também mais depuradas, como se pode ver nos projectos de escolas. 

Especialmente no fim dos anos 50 e 60, o discurso moderno ganha algum sentido e 

reflexo naquela que viria a ser a expressão da arquitectura tropical. 

São evidentes as várias influências, nomeadamente do modernismo, com as primeiras 

manifestações de uma nova arquitectura ainda sem aprofundar o ideário do Movimento 

Moderno, surgindo, paralelamente, posturas populares resultantes da interpretação de 

uma arquitectura regional portuguesa levada para a “colónia mais portuguesa”. Mas se 

a nova arquitectura teve alguma expressão ao nível da promoção oficial, mais teve ao da 

promoção privada, tendo encontrado aí campo fértil para a sua produção, apoiada pelo 

clima que tanto incitava às aplicações do moderno. As manifestações de uma arquitec-

tura dita portuguesa, a do português suave, marcavam presença e, simultaneamente, o 

moderno produzia um núcleo de obras, espalhadas um pouco por todo o território, um 

património arquitectónico que traduz as preocupações, necessidades e constrangimen-

tos do momento da sua elaboração.

Mas, embora o estilo nacional ou o internacional tenham marcado presença em território 

angolano, uma arquitectura houve, inspirada na arquitectura moderna que se transfor-

mou em arquitectura tropical, verdadeiramente ligada às particularidades do sítio, res-

pondendo aos apelos do clima e, mais ainda, à natureza de quem a usava. A arquitectu-

ra moderna/tropical/angolana de cariz portuguesa, fez-se em todos os tempos, em todos 

os momentos, com adaptações mais ou menos subtis e mais ou menos evidentes. 
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Foi também na expressão da arquitectura privada, mais especificamente ao nível da 

habitação (unifamiliar e colectiva) turismo ou equipamentos lúdicos que mais e novas 

experiências arquitectónicas foram efectuadas. O crescimento económico e a abertura 

que a colónia passou a ter, especialmente nos anos 60 como consequência do início da 

guerra colonial, fez dela palco de novas acções e novas descobertas onde, na prática, 

foi possível ensaiar novas arquitecturas, novos espaços, novas texturas, cores e luz, 

numa associação eficaz entre a natureza do sítio e a natureza de quem o ensaiou.

6.2A EDIFICAÇÃO DA OBRA PÚBLICA - UMA SÍNTESE

209 - 210.   A expressão das várias dimensões 
das arquitecturas angolanas .
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CONCLUSÃO

O tema central deste estudo é a análise das formas de ocupação do território em Angola, 

das suas estruturas e organização, bem como da Arquitectura aí produzida no período 

compreendido entre os anos 20 e 70 do século XX. Para reflectir as diferentes dimensões 

que influenciaram/condicionaram o processo de urbanização, foi necessário entender o 

enquadramento político, económico, social e cultural daquele espaço e tempo.

Foi nossa pretensão estudar a hipótese da existência de uma identidade própria no 

urbanismo e arquitectura praticados no meio século que precedeu a independência de 

Angola, e que consistiria na expressão portuguesa adaptada ao contexto colonial. 

Sem negar a importância de todas as outras formas de colonização e respectivas obras, 

optámos por posicionar–nos no passado, tentando perceber as motivações e princípios 

que nortearam a intervenção portuguesa em Angola.

Finda a reflexão que foi possível fazer, importa agora referenciar a relação entre os objec-

tivos da tese e os resultados obtidos. Assim, faremos corresponder a cada objectivo (que 

passamos a recordar) as respostas que encontrámos, decorrentes da interpretação efec-

tuada, no campo da síntese e no da análise, no da intuição mas também no da lógica.

1 - Conhecer a realidade vivida em Portugal e, paralelamente, em Angola, procu-

rando definir os mecanismos que levaram às transformações urbanas deste território.

As transformações urbanas do território angolano, deram-se em momentos marcantes 

do século XX, nomeadamente:

− Na passagem para a governação de Norton de Matos, proteccionista e apostada na 

autonomia da colónia, como reacção a uma certa falta de capacidade organizativa de 

Portugal, enquanto potência colonizadora, que suscitara fortes críticas na Conferência de 

Berlim, em finais do século XIX; 

− Na instauração do Estado Novo, com as suas políticas coloniais centralizadas na me-

trópole e a consequente perda de autonomia das “províncias ultramarinas”, ligada, simul-

taneamente, ao desenvolvimento do território em geral e das cidades em particular, ao 

ritmo dos impulsos e dinâmicas políticas e económicas que as lutas pela independência 

aceleraram, e que foram uma constante até aos últimos dias do domínio colonial. 
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2 - Abordar o reflexo espacial do discurso ideológico colonial no que se refere aos 

vários tipos de ocupação do território Angolano. 

Nos séculos XIX e XX constatam-se diferenças significativas nas ocupações que da-

riam lugar a ocupações urbanas. Se no século XIX as ocupações se caracterizam como 

presídios e feiras ligadas à prática comercial, e que dão, consequentemente, origem às 

cidades, já as ocupações por via do comércio e da agricultura europeia, no século XX, 

originam o estabelecimento de colonatos ou colónias, bem como de grandes fazendas 

ou mesmo de pequenos aglomerados de cariz espontâneo, a par da iniciativa individual 

que caracterizou, aí e noutros pontos do mundo, a diáspora portuguesa. É determinan-

te entender que, a estes factores, está sempre associada a presença, participação e 

influência das populações autóctones, com origens geográficas, económicas e sociais 

diversificadas - cidadãos caso fossem considerados evoluídos ou assimilados ou ape-

nas um número, no caso de não terem ascendido a essa categoria, de acordo com o 

“Estatuto do Indígena”. 

A ideia colonial da criação do “grande Império Africano”, expoente máximo do “áureo 

tempo das Descobertas” e redescoberto pelo Estado Novo, coexistiu com a vertente 

pobre da colonização, traduzida nas vagas sucessivas de cidadãos rurais emigrantes, 

actores de uma história colonial recente, feita de memórias ainda presentes. 

A formulação da teoria do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, que em 1940 pretendia 

dar bases cientificas à alegada “vocação” portuguesa para se relacionar com outros 

povos, especialmente os africanos,571 trazia a lume a ideia de que os portugueses, 

mais do que qualquer outro povo, tinham uma capacidade especial para se unirem aos 

trópicos, através de uma união de amor e desinteresse, numa apetência natural para a 

miscigenação e a partilha. Depois de ter gerado algumas reservas, por colocar em cau-

sa os valores da “raça”, esta ideia acabou por ser acolhida, ganhando força de doutrina 

e enfatizando a ideia de integração, de nação una espalhada por vários continentes, a 

ideia de um grande país e de um grande império. O luso-tropicalismo seria bandeira de 

glória de toda a colonização, denominador comum para todas as medidas coloniais 

assumidas ao longo do tempo.

3 - Entender as teorias urbanísticas Europeias e Portuguesas bem como o seu 

reflexo na prática urbanística Angolana e, ainda, as formas de absorção da cultura local 

no processo de colonização/urbanização;

Quer na arquitectura quer no urbanismo, encontram-se modelos de ocupação do terri-

tório que, por um lado, têm directa relação com as políticas vigentes e, por outro, com 

571 Desenvolvida através do livro - O Mundo que o português criou, Edições Livros do Brasil, Lisboa, 1951.

CONCLUSÃO 
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modelos conceptuais emanados directamente de Portugal e que, por sua vez, se conso-

lidavam nas referências internacionais. Estas referências adaptam-se ao espaço ango-

lano de duas formas distintas, por justaposição, ou por mimetismo, em função do maior 
ou menor peso da relevância da interpretação do sítio na concretização das soluções. 

Os modelos dos planos para estas cidades e aglomerados variam de acordo com as 

épocas em que foram elaborados, baseando-se, também eles, em concepções com 

variações morfológicas e ajustamentos à realidade angolana. Identificam-se adaptações 

da Escola Francesa traduzida num urbanismo formal e do modelo da cidade-jardim, nas 

propostas dos anos 40 e 50, veiculadas pelo Gabinete de Urbanização Colonial – expan-

sões dos núcleos urbanos com soluções de zonas de habitação unifamiliar isolada. De 

igual forma, foram concretizadas experiências urbanas da cidade moderna na aplicação 

dos princípios da Carta de Atenas: habitar, circular, trabalhar, e recrear o espírito e o 

corpo, com uma visível separação da cidade por zonas, assumindo o edifício isolado e 

o verde como tecido conjuntivo.

Impulsionadas pelo café, pela borracha ou o sisal, pelos diamantes ou pelo ouro, as 

experiências modernas sucediam-se, construindo os alicerces para criar com base num 

território onde tudo estava por fazer. Exemplos como Luanda ou Lobito, Porto Alexandre 

ou Teixeira de Sousa, entre outros, traduzem de forma inequívoca as experiências urba-

nas e arquitectónicas desenvolvidas. 

A crítica ao urbanismo moderno teve início, em Portugal, uma década depois de ter 

acontecido na Europa. Já nos anos 70, em Lisboa, o Plano de Urbanização de Chelas 

influenciava a produção urbanística, nomeadamente quanto à metodologia de análise 

e ao fundamento das soluções, devolvendo o olhar para a relação entre a habitação e 

o equipamento. Esta postura foi assumida e era praticada de forma expedita nas mais 

variadas povoações angolanas. Os elementos de composição urbana deixavam de re-

duzir-se ao edifício isolado, para se procurar recuperar os espaços urbanos da cidade 

tradicional, adaptado às novas realidades. 

No entanto, os modelos de referência foram adaptados, ajustando-se à realidade an-

golana, reinventando-se e criando uma arquitectura e urbanismo tropical de expressão 

portuguesa. 

Se por um lado os modelos internacionais eram aplicados em território angolano pela 

mão dos arquitectos portugueses, por outro eram trazidos pelos próprios arquitectos 

estrangeiros, convidados a projectar em Portugal e também em Angola, como aconteceu 

no caso do plano de Urbanização de Luanda, de Etienne De Gröer e David Moreira da Sil-

va; a prática de convidar urbanistas manteve-se durante décadas, sendo Luanda, ainda 

antes de Lisboa, objecto de proposta de expansão com o modelo da cidade satélite. 
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No processo de colonização/urbanização a absorção da cultura ocorreu de forma biuní-

voca, ou seja, verificou-se uma adaptação dos modelos europeus ao universo angolano 

da mesma forma que a presença portuguesa adaptou alguns aspectos da cultura ango-

lana nas suas intervenções.

Os musseques, eventualmente a expressão urbana local mais espontânea (de origem 

rural tal como os seus habitantes), não deixaram, contudo, de incluir nas suas constru-

ções a apropriação de modelos e tipologias, numa adaptação do léxico europeu àquela 

realidade. De igual forma, aspectos da construção tradicional angolana foram sendo 

adoptados pela arquitectura portuguesa nos trópicos, em sucessivas interpretações que 

resultaram em objectos únicos.

4 - Estudar/analisar os planos e os projectos de arquitectura feitos nesse período 

bem como os seus autores, suas influências e tipos de encomenda; 

Constata-se que houve um número significativo de arquitectos que projectou para An-

gola, quer a partir de Portugal, quer localmente. Especialmente a partir dos anos 50, e 

considerado o escasso número de arquitectos em Portugal, muitos optam por Angola 

para viver, desenvolvendo aí a sua actividade profissional, como funcionários públicos 

ou como profissionais liberais. Pela sua acção, todas as correntes do pensamento ar-

quitectónico e urbanístico encontram paralelo e campo fecundo em Angola, ganhando 

aí novas características, em função da escala dos elementos que compõem as cidades 

e os sítios, variando e assumindo cargas simbólicas distintas, quer nas obras de promo-

ção do Estado quer nas de promoção privada. 

Em Angola, as etapas do desenvolvimento económico e as correntes do pensamento 

urbanístico europeu da época influenciaram e adaptaram-se, modelando a ocupação 

do território no período em estudo. Na sequência da análise efectuada, agrupámos as 

cidades em categorias que derivam de factores de homogeneidade ligados ao seu tipo 

de sedimentação e desenvolvimento; assim, podemos tipificar os aglomerados angola-

nos em quatro grupos:

a) Os aglomerados localizados no litoral e que se caracterizam pela existência de núcle-

os urbanos de raiz espontânea, têm como denominador comum o mar e a costa e por-

tanto, foram o espaço da chegada ao território angolano, constituindo-se também como 

porta de acesso ao sertão. O seu desenvolvimento e crescimento fez-se pela adição de 

planos de expansão, passando a constituir um processo planeado, por contraposição 

ao carácter espontâneo da sua génese. 

b) Os aglomerados localizados nos percursos das linhas de caminho de ferro e que se 

desenvolvem sob influência da rede ferroviária, caracterizam-se pelo crescimento reticu-

lado estruturado a partir da estação e da linha de caminho-de-ferro.
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c) Os aglomerados que se apresentam com um edificado disperso, nascidos sob in-

fluência da rede rodoviária, numa acção que conjuga a existência de um sistema viário 

resultante da presença de estradas e que passa a funcionar como elemento regulador, 

promovendo a continuidade construtiva com o preenchimento de vazios e contenção 

dos perímetros. Na génese destes aglomerados estava a acção comercial entre eu-

ropeus e africanos, dando origem a conjuntos de casas localizadas junto das vias de 

acesso, na proximidade de aldeias nativas.

d) Os aglomerados projectados de raiz, onde do nada se fez cidade e de que os colona-

tos são exemplo, foram uma tentativa de transplante das regras e costumes de aldeias 

da metrópole, para aldeias com o mesmo nome mas que, para além da toponímia e das 

gentes que as habitavam e ali trabalhavam, nada mais tinham em comum - nem o es-

paço, nem o tempo, muito menos a morfologia, resultante de propostas formais, alheias 

por vezes às próprias características do sítio.

Em qualquer uma destas categorias, e relativamente à sua génese, crescimento e ex-

pansão, há a considerar a presença dos bairros de populações autóctones, que podiam 

integrar-se na cidade, fazendo parte do seu tecido, ou afastar-se, segregando-se em 

relação ao núcleo, como resultado das políticas vigentes e da mão de quem os projec-

tava. Estes bairros – designados “bairros indígenas” e localizados nas imediações da 

cidade branca que absorvia a mão-de-obra deles originária - também eles com géneses 

diferenciadas, resultam de processos racionais, projectados e promovidos pelo Estado. 

O musseque, cidade negra por excelência, resultava do aparecimento de estruturas es-

pontâneas, e dependia exclusivamente da população que o habitava (negros ou mula-

tos), traduzindo as referências rurais que lhe estavam na origem. 

5 - Perceber de que forma as ideias europeias foram revertidas para Angola e em 

que medida e em função de que factos foram alteradas localmente. 

As alterações ou adaptações, ocorrem não só ao nível das soluções urbanas como ao 

das propostas arquitectónicas, de maior ou menor escala de intervenção, cuja singulari-

dade se vê, também, no desenho dos edifícios. Os aspectos primordiais dessa adapta-

ção são a própria escala do lugar, a dimensão do horizonte, o jugo menos apertado do 

regime, que se repercute num tipo de encomenda: mais institucional mais internacional, 

traduzida numa dicotomia português suave/moderno. O Congresso dos Arquitectos de 

1948 abordou o problema da habitação, questionando, ao mesmo tempo, o papel dos 

arquitectos enquanto obreiros de uma história contada através da arquitectura. Opu-

nham-se os que queriam seguir a ideia de uma arquitectura de Estado, segundo uma 

imagem estereotipada e os que desejavam encontrar forma de desenvolver outras pes-

quisas, rejeitando a ideia de uma única linguagem, a favor de uma arquitectura plural. 

Também em Angola se assistiu ao reflexo da reinterpretação dos modelos vindos da 
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metrópole e que deram origem a soluções de estilo oficial, sem adaptação ao sítio; 

modelos vindos da metrópole com adaptação ao clima com a consequente adaptação 

de materialidade; modelos de “carácter científico” tanto no século XIX (com o exemplo 

da portaria de D. Maria II, no que diz respeito à construção das cidades e dos edifícios), 

como mais recentemente, nas propostas modernas, que se traduziram uma arquitec-

tura mais aberta, mais fluida, mais preocupada com a adaptação ao clima, e, simul-

taneamente, traduzindo melhor a forma mais despreocupada de estar dos habitantes 

de Angola. Se nos anos 30 a postura modernista foi assumida por grande parte dos 

arquitectos em Portugal, em território colonial e em especial em Angola, as experiências 

sucederam-se encontrando matéria bastante para variados ensaios. Simultaneamente, 

a arquitectura popular portuguesa encontrava, lá como cá, o edificado necessário a 

outras tantas experiências. Da linguagem moderna fizeram-se eco os arquitectos, bem 

como todos aqueles que, directa ou indirectamente, se envolviam no acto de construir: 

desenhadores, construtores ou donos de obra. O papel do arquitecto assumia de forma 

mais eficaz o lado cívico que o acto próprio da profissão representa. 

Daqui resultaram arquitecturas de expressões várias, nunca deixando, no entanto, de 

assumir o seu papel na adaptação e redimensionamento do léxico arquitectónico e o ne-

cessário ajuste ao sítio. Eram propostas feitas por quem as projectasse (fosse arquitecto, 

engenheiro, dono de obra, ou desenhador), soluções mais elaboradas e eruditas ou de 

conteúdo mais popular, de escala monumental ou doméstica. A uma forma portuguesa 

de fazer arquitectura angolana correspondeu, em sentido inverso, uma forma angolana 

de fazer arquitectura portuguesa, quer se localizasse no campo da espontaneidade quer 

da racionalidade, quer tentasse ser vernacular quer moderna.

A emergência de novas cidades onde tudo estava por fazer, terreno fértil de aplicação 

da leveza da linguagem e do estar, da libertação do gesto na concepção urbanística e 

arquitectónica pela mão dos vários actores (onde os arquitectos tiveram papel determi-

nante), traduziu-se numa arquitectura e urbanismo tropicais angolanos de expressão 

portuguesa. 

II

O ponto de partida para um trabalho desta natureza lança pistas, perspectivas e expec-

tativas de variada ordem, umas que se vão concretizando, outras que, pelo contrário, 

se vão dissipando. Com este trabalho em concreto, não foi diferente. Começámos o 

trabalho em 2002 e com uma calendarização para 4 anos. Após a delimitação do estudo, 

demos início à pesquisa documental e bibliográfica que abriu, cada vez mais, diversas 

possibilidades de investigação que, por sua vez, foram criando as naturais dificuldades 

CONCLUSÃO



545

em circunscrever o tema, bem como a especificidade da abordagem. Da mesma forma 

que quando se desenvolve um projecto “se tem que dizer mil nãos e apenas um sim, a 

uma das ideias”, como o Arq. Silva Dias costuma explicar aos jovens estudantes quando 

estes se preocupam por não poderem colocar todas as ideias no mesmo projecto, tam-

bém aqui as ideias e as possibilidades se multiplicavam. 

Seguimos este caminho. Muitos outros haveria para seguir, melhores eventualmente, 

mas este foi o possível, este foi o nosso sim. Isto não invalida, contudo, que sintamos a 

“angústia das 3 da manhã” que, nas palavras do Arq. Manuel Taínha dirigidas aos futuros 

arquitectos, acompanha o momento em que, na véspera da entrega de um projecto, se 

coloca em causa tudo o que se fez. Efectivamente, esta angústia e estas 3 da manhã 

são longas e penosas. Estamos cientes de muitos outros caminhos que poderiam ter 

sido trilhados, e de outras tantas possíveis abordagens.

Sentimos dificuldades quer na recolha do material (planos e projectos de arquitectura), 

quer na sua análise, pela diversidade de alternativas de direcção possíveis.

Fazendo o balanço dos objectivos do trabalho e as escolhas metodológicas e de inves-

tigação realizadas, consideramos agora que poderíamos, eventualmente, ter circuns-

crito mais o âmbito da pesquisa, ao nível dos casos em estudo, e do tempo envolvido, 

permitindo uma análise mais exaustiva que evidenciasse algumas especificidades nos 

locais estudados. 

Ter tido a ambição de analisar também a dinâmica dos restantes países colonizadores 

poderia revelar o eventual cruzamento entre os modelos urbanos e políticos seguidos 

pelos diferentes países.

Poderíamos ter focado os modelos urbanos adoptados por esses mesmos países, bem 

como as suas respectivas formas de sedimentação. 

Poderíamos ter explicitado exemplos de intervenções urbanas e arquitectónicas colo-

niais de outros países. 

Poderíamos ter feito mil trabalhos, todos eles com possibilidades vastíssimas, campos 

de pesquisa férteis. Mas não foi isso que fizemos. Foi este trabalho, com todos os seus 

limites, que quisemos e nos foi possível fazer. Um olhar de dentro para dentro. Um olhar 

através deste período, para aquelas pessoas, episódios, circunstâncias, vicissitudes. 

Um olhar de quem no presente olha o passado que, por sua vez, também o integrou.

Não será excessivo voltar a referir que o trabalho foi este porque uma investigação impli-

ca escolhas, é um processo de aprendizagem que se realiza depois de se ter feito essas 

escolhas, e que se verifica que poderiam ter sido melhores quando já não podem ser 

trocadas de direcção. 
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III

Dada a complexidade do tema e do período escolhido e, mais ainda, em função das 

nossas limitações temporais e de acesso ao objecto de estudo, tentámos ceder à ten-

dência natural de fazer um estudo exaustivo, que mostrasse sempre “mais e mais” do 

objecto em análise. Colocar um ponto final nas matérias abordadas foi determinante, 

até porque se trata de um tema de pesquisa quase inesgotável, com possibilidades de 

abordagens e perspectivas variadas e, seguramente, suficientemente amplo para toda 

uma equipa e não apenas tarefa para um observador isolado. Entendemos, portanto, 

este trabalho como o ponto de partida para novos estudos mais profundos, quer do 

ponto de vista documental, quer conceptual e metodológico. 

No entanto, consideramos lançados vários temas para novas pesquisas, no âmbito da 

arquitectura ou urbanismo, de promoção estatal ou privada: a habitação - para trabalha-

dores colonos, com tudo o que isso significava, para funcionários públicos, ou para au-

tóctones - e a sua apropriação de modelos europeus; a apropriação das referências au-

tóctones na arquitectura europeia em espaço colonial; o uso e apropriação do espaço; o 

espaço do habitar e o espaço de representação, ou ainda a representação mental que se 

fazia do espaço de habitar; os equipamentos e o seu papel no tecido da cidade; o papel 

do Estado enquanto máquina de urbanização, seus princípios e referências; os modelos 

de intervenção; a apropriação do espaço da cidade; a relação cidade/mato e a noção de 

limites; os arquitectos do regime ou o regime dos arquitectos, entre muitos outros. 

Acreditarmos estarem reunidas neste trabalho um conjunto de premissas que servirão, 

seguramente, para lançar novas pesquisas, de forma a enriquecer a prática profissional 

deste passado ainda tão presente. 
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Capa - Sta. Comba Dão – sede do Colonato da Cela.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 66.

1ª PARTE
PORTUGAL E ANGOLA NO SEC XX –  PENSAMENTO POLÍTICO E POLÍTICAS COLONIAIS
  

CAPÍTULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL EM ANGOLA 
1.1. NORTON DE MATOS E A 1ª REPÚBLICA 

Pp. 30 _ Imagem 01 – Norton de Matos – A importância do Alto–Comissário, justificando 
a publicação de Postal Ilustrado. 
Fonte: Arquivo Histórico Nacional de Angola, Luanda.

pp. 34 _ Imagem 02 – As primeiras tentativas de infra-estruturação, 1912. 
Fonte: Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 
3ª Edição, Lisboa, 1944, III Volume, pp. 81.

Pp. 34 _ Imagem 03 – Uma ponte primitiva antes das estradas. 
Fonte: Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 
3ª Edição, Lisboa, 1944, III Volume, pp. 81.

pp. 37 _ Imagem 04 – – Um grupo de nativos “civilizados” de Pungo Andongo”. Para 
Norton de Matos, o vestuário era determinante para a definição do grau de civilidade das 
pessoas em geral, e dos negros em particular
Fonte: Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 
3ª Edição, Lisboa, 1944, II Volume, pp. 161.

Pp. 37 _ Imagem 05. Um grupo de nativos do Bailundo a que Norton de Matos chamava 
“miséria negra”.
Fonte: Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 
3ª Edição, Lisboa, 1944, II Volume, pp. 176.

1.2. O ESTADO NOVO E O IMPÉRIO AFRICANO 

Pp. 43 _ Imagem 06 – “Portugal não é um país pequeno” – Postal ilustrado. Edição do 
Secretariado de Propaganda Nacional – Lisboa. Organizado por Henrique Galvão. 
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

1.3. ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO EM ANGOLA NO SÉC.XX 

De Norton de Matos até à 2ª Guerra Mundial (1921-1939) - a procura e a descoberta
Do Pós-Guerra à Guerra Colonial (1939-1961) - a exploração planificada 
Pp. 53 _ Imagem 07 – Distribuição da população branca em Angola – 1940. 
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Fonte: Rela, José Zenha, Angola entre o presente e o Futuro, in Trindade, Augusto José 
Pereira, O Fenómeno Urbano na África Subsahariana - o caso de Luanda, ISCSP/UTL, 
Lisboa, 2000, pp. 261.

Pp.53 _ Imagem 08 – Distribuição da população branca em Angola – 1960. 
Fonte: Rela, José Zenha, Angola entre o presente e o Futuro, in Trindade, Augusto José 
Pereira, O Fenómeno Urbano na África Subsahariana - o caso de Luanda, ISCSP/UTL, 
Lisboa, 2000, pp. 262.

Pp. 55 _ Imagem 09 – Localização dos principais produtos agrícolas. 
Fonte: Valério, Nuno, Fontoura, Paula, A Evolução Económica de Angola durante o 2º 
Período Colonial – Uma tentativa d Análise, in Trindade, Augusto José Pereira, O Fenómeno 
Urbano na África Subsahariana - o caso de Luanda, ISCSP/UTL, Lisboa, 2000, pp. 265.

Do Guerra Colonial à Revolução (1961-1974) - a infra-estruturação 

Pp. 57_ Imagem 10 – A partida de Lisboa para a Guerra Colonial. 

Fonte: AAVV, Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, Instituto Português do 
Património Arquitectónico, Lisboa, 2004, pp.145.

Pp. 59 _ Imagem 11-13 – O crescimento da cidade e o romper da escala – Luanda. 
Fonte: 11 - A província de Angola, Luanda, 15 de Agosto de 1958 
12 e 13 - Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp. 30 e 64.

Pp. 60 _ Imagem 14-16 – A parca rede de estradas asfaltadas em 1963  e o Plano de 
estradas asfaltadas para o fim de1965 e 1968 - mapa da JAE.
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963.

Pp.61 _ Imagem 17 – O crescimento de Luanda – publicidade na imprensa para 
exemplificar o grande incremento da construção. 
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 64 _ Imagem 18 – A plurirracialidade enfatizada na imprensa.
Fonte: O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 
10 de Agosto de 1963.   

Pp. 65_ Imagem 19 – O retorno. 
Fonte: Público Magazine, 2 Julho de 1995, nº 227. 

CAPÍTULO 2 - CORRENTES DO PENSAMENTO URBANÍSTICO NA EUROPA E PORTUGAL 
- SEU REFLEXO EM ANGOLA 
2.1. OS MOVIMENTOS 
A Escola Francesa - O início do urbanismo 

Pp. 70 _ Imagem 1– Plano para o Rio de Janeiro, perspectiva aérea, Alfred Agache 
(1930). 
Fonte: Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, 
FAUP, Porto, 1995, pp. 55.

Pp. 70 _ Imagem 2 – Plano da Costa do Sol – Alfred Agache (1936). 
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Fonte: Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, 
FAUP, Porto, 1995, pp. 58

Pp. 72 _ Imagem 3 – “Plano de Arranjo, de Embelezamento e Extensão da Cidade da 
Figueira da Foz e sua Região” – Zoning, Faria da Costa (1937). 
Fonte: A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e edificação (reunidas), Outubro de 1937, 
nº31.

Pp. 72 _ Imagem 4 – “Divisão esquemática dos espaços livres e avenidas”. 
Fonte: A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e edificação (reunidas), Outubro de 1937, 
nº31.

Pp. 73 _ Imagem 5 – O parcelamento e as tipologias. 
Fonte: A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e edificação (reunidas), Outubro de 1937, 
nº31.

Pp. 73 _ Imagem 6 – Os perfis tipo das vias. 
Fonte: A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e edificação (reunidas), Outubro de 1937, 
nº31.

A cidade Jardim 

Pp. 74 _ Imagem 7 - 8 – Estrutura Geral da cidade-jardim e Parcelamento dos 
quarteirões, Redburn, New Jersey. 
Fonte: Dodi, Luigi, Elementi di urbanistica, Editrice Politecnica Cesare Tamburini, 2ª 
Edição, Milano, 1953, pp. 68.

Pp. 74 -Imagem 9– Bairro Margarethen, Hohe ad Essen, a centralidade do mercado, 
centro e escola para 12 000 hab. (1912). 
Fonte:  Dodi, Luigi, Elementi di urbanistica, Editrice Politecnica Cesare Tamburini, 2ª 
Edição, Milano, 1953, pp. 87.

Pp. 74 _ Imagem 10-11– Cidade-jardim de Letchworth e Estrutura de quarteirões de 
Letchworth, com ruas interiores e campos de jogos (1902). 
Fonte: Dodi, Luigi, Elementi di urbanistica, Editrice Politecnica Cesare Tamburini, 2ª 
Edição, Milano, 1953, pp. 86.

Pp. 74 _ Imagem 12– Cidade-jardim de Welwyn (1921). 
Fonte:  Dodi, Luigi, Elementi di urbanistica, Editrice Politecnica Cesare Tamburini, 2ª 
Edição, Milano, 1953, pp. 86.

Pp. 76 _ Imagem 13 – Plano de Urbanização de Viana do Castelo – Portugal, João António 
Aguiar (1945). 
Fonte: Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, 
FAUP, Porto, 1995, pp. 181.

Pp. 76 _ Imagem 14 – Plano de Urbanização de Malange – Angola, João António Aguiar 
e Fernando Batalha, (1951).
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

A Cidade Moderna e a Carta de Atenas 

Pp. 78 _ Imagem 15 – Secção de um edifício da “cidade radiosa” (Le Corbusier): a 
exposição directa ao céu e ao verde; a separação entre os percursos pedonais e 
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automóveis, o verde como tecido agregador. 
Fonte: Benevolo, Leonardo, História da Cidade, Editora perspectiva, S.Paulo, 1999, pp. 
632.

Pp. 79 _ Imagem 16 – A nova paisagem urbana: o verde e o construído, o domínio do 
sol. 
Fonte: Benevolo, Leonardo, História da Cidade, Editora perspectiva, S.Paulo, 1999, pp. 
633

Pp. 80 _ Imagem 17 – Plano para a Cidade Universitária do Brasil no Rio de Janeiro 
(1936). Le Corbusier com a colaboração de Lucio Costa, Niemeyer, Reydi, Masconcellos, 
Carlos Lean, Moreiro. 
Fonte: Architecture D’aujour d’hui – Abril de 1948 – 2º número especial dedicado à obra 
de Le Corbusier, pp. 79.

Pp. 80 _ Imagem 18 – Plano para a Cidade de Argel, de Le Corbusier (1930)
Fonte: Architecture D’aujour d’hui – Abril de 1948 – 2º número especial dedicado à obra 
de Le Corbusier, pp. 73.

Pp. 82 _ Imagem 19 – Plano da zona a sul da Avenida Alferes Malheiro, Faria da Costa 
(1946). 
Fonte: Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, 
FAUP, Porto, 1995, pp. 162.

Pp. 82 _ Imagem 20 – Bairro das Estacas, Formozinho Sanches e Ruy Athouguia (1949-
55) 
Fonte: AAVV, Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, Instituto Português do 
Património Arquitectónico, Lisboa, 2004, pp. 11
Pp. 83 _ Imagem 21 – Algumas das revistas Arquitectura onde foi publicada a Carta de 
Atenas. Nº 23/24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, (1948/49). 

A Cidade-Satélite - o caso do Plano de Luanda 

Pp. 85 _ Imagem 22 – Modelo Teórico do desenvolvimento das cidades-jardim, Etienne 
de Gröer (1932). 
Fonte: Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, 
FAUP, Porto, 1995, pp. 76.

Pp. 85 _ Imagem 23 – Esquema do Plano “Luanda e os seus satélites”, por Vasco Vieira 
da Costa. (1948). 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto,1984, pp. 51.

Pp. 86 _ Imagem 24 – Esquema ideal de distribuição de europeus e indígenas. 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp. 53.

Pp. 86 _ Imagem 25 – Esquema das cidades coloniais – relação entre europeus e 
indígenas. 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp. 55.

Pp. 86 _ Imagem 26 – Esquema de organização proposto para a cidade Satélite nº 3, na 
relação entre europeus e indígenas (1948). 
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Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto,1984, pp. 55.

Pp. 87 _ Imagem 27 – Esquema de organização de um grupo de habitações indígenas. 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP,  Porto, 1984, pp. 69.

Pp. 87 _ Imagem 28 – Habitações indígenas. 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp.129.

Pp. 88 _ Imagem 29 – Um bairro indígena composto por várias células, segundo o 
esquema.
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp.127.

Pp. 89 _ Imagem 30 – Zonning. 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp. 95.

Pp. 89 _ Imagem 31– Pormenor da zona de habitações (H3). 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp.125.

Pp. 89 _ Imagem 32 – Pormenor da zona de habitações (H2). 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp.123.

Pp. 90 _ Imagem 33 – O Centro Cívico. 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp.115.

Pp. 90 _ Imagem 34 – Pormenor do Centro Cívico. 
Fonte: Costa, Vasco Vieira, Luanda, Plano para a Cidade Satélite nº3, Edições do curso de 
Arquitectura da ESBAP, Porto, 1984, pp.119.

As tentativas científicas de adaptação aos trópicos 

Pp. 91 _ Imagem 35 – Hotel no Lobito. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 72.

Pp. 91 _ Imagem 36 – Hospital no Lobito. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 73.

Pp. 91 _ Imagem 37 – Residência do médico no Lobito. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 72.

Pp. 91 _ Imagem 38 – Direcção do Caminho de Ferro no Lobito. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 71.

Pp. 91 _ Imagem 39 – Quartel da polícia no Lobito. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Benguela e Lobito, Edição do Autor, Lisboa, 2004, 
pp. 80.
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Pp. 91 _ Imagem 40 – Residência do Administrador do Moxico. 
Fonte: Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 
3ª Edição, Lisboa, 1944, III Volume, pp. 224.

Pp. 92 _ Imagem 41 – O desenho da cidade e a sua influência para uma boa utilização. 
Fonte: Konya, Allan, Design Primer for Hot Climates, The Achitectural Press Ltd, London, 
1980, pp. 55.

Pp. 92 _ Imagem 42 – A importância da ventilação. 
Fonte: Pacheco, José, Características da Arquitectura em Regiões Tropicais Húmidas, 
Ministério do Ultramar - Direcção do Serviço de Fortificações e Obras Militares – Divisão 
de Obras Ultramarinas e Ilhas Adjacentes, 1963, pp. 35.

Pp. 93 _ Imagem 43 – A protecção solar. 
Fonte: Pacheco, José, Características da Arquitectura em Regiões Tropicais Húmidas, 
Ministério do Ultramar - Direcção do Serviço de Fortificações e Obras Militares – Divisão 
de Obras Ultramarinas e Ilhas Adjacentes, 1963, pp. 25.

Pp. 93 _ Imagem 44 – A presença de elementos arbóreos e a sua importância quer na 
protecção solar, quer na ventilação. 
Fonte: Pacheco, José, Características da Arquitectura em Regiões Tropicais Húmidas, 
Ministério do Ultramar - Direcção do Serviço de Fortificações e Obras Militares – Divisão 
de Obras Ultramarinas e Ilhas Adjacentes, 1963, pp. 51.

Pp. 93 _ Imagem 45 – A orientação dos edifícios e a influência dos ventos. 
Fonte: Pacheco, José, Características da Arquitectura em Regiões Tropicais Húmidas, 
Ministério do Ultramar - Direcção do Serviço de Fortificações e Obras Militares – Divisão 
de Obras Ultramarinas e Ilhas Adjacentes, 1963, pp. 16-17.

Pp. 94 _ Imagem 46– A necessidade de proteger vãos e paredes. O recurso à utilização 
de palas e brise-soleil. 
Fonte: Pacheco, José, Características da Arquitectura em Regiões Tropicais Húmidas, 
Ministério do Ultramar - Direcção do Serviço de Fortificações e Obras Militares – Divisão 
de Obras Ultramarinas e Ilhas Adjacentes, 1963, pp. 53.

Pp. 95_ Imagem 47-48– Exemplos de habitação tropical preconizada por João Aguiar, 
para quadros superiores (Diamang) e colonos agricultores. 
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952, s/p. 

Pp. 96 _ Imagem 49 – Manuel Taínha, Pousada de Sta. Bárbara - Oliveira do Hospital, 
1957.
Fonte: AAVV, Manuel Taínha – Projectos 1954 -2002, Edições Asa, Porto, 2004, pp. 47.

Pp. 96 _ Imagem 50– Teotónio Pereira, Casas de rendas económicas, Barcelos, 1958-
62.
Fonte: AAVV, Arquitectura e Cidadania. Atelier Nuno Teotónio Pereira, da Exposição no 
Centro Cultural de Belém, Lisboa, 2004, pp. 165.

Pp. 96 _ Imagem 51 – Fernando Távora, Quinta da Conceição, Matosinhos, 1956-60.
Fonte: AAVV, Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970, Instituto Português do 
Património Arquitectónico, Lisboa, 2004, pp. 139.

Pp. 96 _ Imagem 52 – Keil do Amaral, Rodízio - Casa Guida Keil, 1944.
Fonte: Amaral, Francisco Pires Keil (coord.), Keil Amaral. Arquitecto 1910 -1975, Associação 
dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1995, pp. 70.
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Pp. 96 _ Imagem 53-54 – Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, Casa Mário Taques 
Bittencourt, S. Paulo, 1959.
Fonte: Ferraz, Marcelo, Vilanova Artigas, Instituto Lina Bo e P.M.BArdi, Editorial Blau, 
Lisboa, 1997, pp. 82.

Pp. 97 _ Imagem 55 – Lúcio Costa, Ministério da Educação do Rio de Janeiro, 1936-45. 
Fonte: Fotos Nelson Kon, in www. Arcoweb.com.br/arquitectura/arquitectura237.asp. 

Pp. 97 _ Imagem 56 – Fábio Penteado, Fórum de Araras, Araras, S. Paulo, 1960.
Fonte: Keating, Luiz Antônio Vallandro, Fábio Penteado - ensaios de arquitectura, Empresa 
das Artes Projectos e Edições Artísticas, São Paulo, 1998, pp. 56.

Pp. 97 _ Imagem 57 – Lúcio Costa, Ministério da Educação do Rio de Janeiro, 1936-45.
Fonte: Fotos Nelson Kon, in www. Arcoweb.com.br/arquitectura/arquitectura237.asp. 

Pp. 97 _ Imagem 58 – Castro Rodrigues, Aerogare do Lobito, 1956.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 87.

Pp. 97 _ Imagem 59 – Vasco Vieira da Costa, Mercado Quinaxixi, 1952.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Benguela e Lobito, Edição do Autor, Lisboa, 2004, 
pp. 70.

Pp. 98 _ Imagem 60 –Liceu do Lobito, desenho do Arq. Castro Rodrigues para explicar o 
sistema de ventilação do Liceu, 1956.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Castro Rodrigues. 

Pp. 99 _ Imagem 61-63 – Francisco da Silva Dias e Antonieta Jacinto, Colégio-Liceu de 
Henrique de Carvalho, 1958-59.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias. 

Pp. 99 _ Imagem 64-65 – Antonieta Jacinto, Bairro de pescadores no Cacuaco, 1958.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias. 

Pp. 100 _ Imagem 66 – Antonieta Jacinto e Francisco da Silva Dias, prédio de rendimento 
em Luanda, 1959.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias. 

2.2. CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS 
Exposição Colonial e Internacional de Paris e Congresso de Urbanismo Colonial 
e Países Tropicais 

Pp. 104 _ Imagem 67 – ”Cité International des Informations”– Exposição Colonial 
Internacional de Paris (1931). 
Fonte: Bilhete Postal: Braum & Cie, Imp., Editeurs – Concessionnaires, Paris – France. 
Arquivo Pessoal do Arq. Silva Dias.

A 1ª Exposição Colonial no Porto (1934) 

Pp. 108 _ Imagem 68 – Palácio das Colónias na Exposição Colonial no Porto (1934). 
Fonte: Bilhete Postal: 1ª Exposição Colonial Portuguesa, Porto – Portugal, 1934.
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A Exposição Feira de Angola (1938) 

Pp. 110 _ Imagem 69 – Pormenor das colunas do recinto da exposição feira.
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

Pp. 110 _ Imagem 70 – Aspecto geral da exposição feira.
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

Pp. 110 _ Imagem 71– Pavilhão de Angola. 
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

Pp. 110 _ Imagem 72 – Pavilhão de Angola (à noite).
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

Pp. 111 _ Imagem 73 – Sala de exposições, sobre a actividade económica de Angola. 
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

Pp. 111 _ Imagem 74 – Salão Nobre do pavilhão principal. 
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

Pp. 111 _ Imagem 75 – Pavilhão da Arte Indígena.
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

Pp. 112 _ Imagem 76 – Pavilhão do Turismo e Propaganda. 
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

Pp. 112 _ Imagem 77 – Pavilhão da Rádio. 
Fonte: Álbum comemorativo da Exposição Feira de Angola, Litografia Nacional, 
Porto,1938.

A Exposição do Mundo Português (1940) 

Pp. 114 _ Imagem 78 – Planta da Exposição do Mundo Português.
Fonte: Acciaiuoli, Margarida, Exposições do Estado Novo, Livros Horizonte, Lisboa, 1998, 
pp. 115.

Pp. 114 _ Imagem 79 – Maqueta da Exposição. 
Fonte: Acciaiuoli, Margarida, Exposições do Estado Novo, Livros Horizonte, Lisboa, 1998, 
pp. 118.

Pp. 115 _ Imagem 80 – Pavilhão de Portugal na Exposição de Nova Iorque em 1939, 
Jorge Segurado.
Fonte: Acciaiuoli, Margarida, Exposições do Estado Novo, Livros Horizonte, Lisboa, 1998, 
pp. 86.

Pp. 116 _ Imagem 81 – Projecto do Pavilhão de Portugal na Exposição de Paris de 1937, 
Keil do Amaral. 
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Fonte:  Amaral, Francisco Pires Keil (coord.), Keil Amaral. Arquitecto 1910 -1975, 
Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1995, pp. 49.

Pp. 116 _  Imagem 82 – Pavilhão de Portugal em Paris, na margem do Sena. 
Fonte: Amaral, Francisco Pires Keil (coord.), Keil Amaral. Arquitecto 1910 -1975, Associação 
dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1995, pp. 49.

Pp. 117 _ Imagem 83 – Pavilhão da Colonização.
Fonte: Comemorações Centenárias – Programa Oficial 1940, Edição da Comissão 
Executiva dos Centenários, Lisboa, 1940.

Pp. 117 _ Imagem 84– Pavilhão de Angola e Moçambique.
Fonte: Acciaiuoli, Margarida, Exposições do Estado Novo, Livros Horizonte, Lisboa, 1998, 
pp. 149.

Pp. 117 _ Imagem 85 – Um aspecto da secção colonial.
Fonte: Acciaiuoli, Margarida, Exposições do Estado Novo, Livros Horizonte, Lisboa, 1998, 
pp. 151.

Pp. 117 _ Imagem 86– A ideia do Império Colonial Português, ou a miscegenação cultural 
e racial
Fonte: Comércio Português, Revista da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de 
Comércio, Nov. de 1940, nº7, pp. 41.

O Gabinete de Urbanização Colonial 

O 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses (1948) 

Pp. 123 _ Imagem 87 – Desenho de João Abel, satirizando a postura dos arquitectos, 
entre o moderno e o “português suave” (1952). 
Fonte: Arquitectura, revista de arte e Construção, Lisboa, Agosto de 1952, nº 43, pp. 5.

Colóquio sobre Urbanismo, Lisboa (1961)

CAPÍTULO 3 - O PROCESSO DE OCUPAÇÃO 
3.1. A SEDIMENTAÇÃO 

Pp. 144 _ Imagem 1 – A apropriação das características da construção tradicional de 
Angola. Habitação do chefe de posto (1912)
Fonte: Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 
3ª Edição, Lisboa, 1944, III Volume, pp. 224.

Pp. 144_ Imagem 2 – Povoação de Mona Quilombe, em Luanda.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 202.

Pp. 145 _ Imagem 3 – Feitoria comercial na Lunda (1905).
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 204.

Pp. 145 _ Imagem 4 – Posto Militar em Teixeira de Sousa (1900).
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 204.
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3.2. OCUPAÇÃO ESPONTÂNEA E OCUPAÇÃO PLANIFICADA 

Pp. 150 _ Imagem 5-6 – Plano do Bairro Indígena de Luanda (1940).
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 150 _ Imagem 7 – Plano do Bairro Indígena de Carmona (1957).
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 151 _ Imagem 8 – Dois bairros indígenas em Luanda: em primeiro plano, projecto do 
Arq. Fernando Batalha (anos 40), constituído por bandas contínuas; em segundo o Bairro 
Indígena nº1, da Arq. Antonieta Jacinto (1957), constituído por pequenos conjuntos de 
habitações unifamiliares.
Fonte: Revista Turismo – número especial dedicado à província de Angola, Lisboa,1964, 
IV Série, nº7/8, pp. 177.

Pp. 151 _  Imagem 9 – Bairro Indígena de Luanda, Arq. Fernando Batalha. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp. 65.

Pp. 151 _ Imagem 10 – Plano do Bairro Indígena nº1 de Luanda, Arq. Antonieta Jacinto 
(1958).
Fonte: Arquivo pessoal da Arq. Antonieta Jacinto.

Pp. 152 _ Imagem 11 – Maqueta do Bairro Prenda, (1963). 
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho. 

Pp. 152 _ Imagem 12 – Bairro Prenda, Arq. Simões de Carvalho, Alfredo Pereira e Pinto 
da Cunha (1963). O crescimento da cidade branca vai empurrando a cidade negra – 
musseques, para os novos limites da cidade.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 154 _ Imagem 13-14 – A substituição dos bairros insalubres pelas novas construções 
no morro, Lobito (1965/66), Arq. Castro Rodrigues. 
Fonte: Divulgação, Boletim da Câmara Municipal do Lobito, Lobito, 1966 (1º e 2º 
semestre), pp. 22-24.

Pp. 155 _ Imagem 15 – Os novos bairros no morro, Lobito (1965/66), Arq. Castro 
Rodrigues. 
Fonte: Divulgação, Boletim da Câmara Municipal do Lobito, Lobito, 1966 (1º e 2º 
semestre), pp. 22-24.

Pp. 156 _ Imagem 16– O pobre Homem branco. 
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 66.

Pp. 157 _ Imagem 17-18 – Exemplos da boa vontade nos musseques: “Manifestações 
da arte de habitar (... )nas manchas de cor, no quase impossível asseio, no arrumo e no 
comovente cuidado da ingénua decoração” Francisco da Silva Dias) 
Fonte: Fotografias do Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias e citação do 
mesmo, no artigo, Reflexões sobre uma cidade, in revista A província de Angola, Luanda, 
15 Agosto de 1959. 

Pp. 158 _ Imagem 19 – Evolução da planta da cubata nativa. Habitação redonda sem 
divisória (cama no chão).

Pp. 158 _ Imagem 20 – Habitação quadrada com divisória (cama sobre tarimba).

Pp. 158 _ Imagem 21 – Habitação rectangular com divisórias (cama ou camas sobre 
tarimba e bancada de troncos para utensílios).
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Fonte: (17-18-19) Redinha, José, A habitação tradicional em Angola: aspectos da sua 
evolução, Centro de Informação e Turismo de Angola, Luanda, 1964, pp. 44.

Pp. 159 _ Imagem 22 – Divisões do bairro por zonas (que correspondiam a Unidades de 
Vizinhança) e a hierarquização das vias.
Fonte: Real, Troufa, Musseques de Luanda – O Novo Bairro “Golfe”, Universidade Moderna, 
Lisboa, 1997, pp. 26.

Pp. 160 _ Imagem 23 – Zona A –  a estrutura urbana e as suas funções. 
Fonte: Real, Troufa, Musseques de Luanda – O Novo Bairro “Golfe”, Universidade Moderna, 
Lisboa, 1997, pp. 27.

Pp. 161 _ Imagem 24 – A estrutura urbana e as suas hierarquizações, de espaços e 
vias. 
Fonte: Real, Troufa, Musseques de Luanda – O Novo Bairro “Golfe”, Universidade Moderna, 
Lisboa, 1997, pp. 29.

Pp. 162 _ Imagem 25 – Os espaços livres, públicos e privados, afectos às habitações – a 
rua, o largo, o pátio. 
Fonte: Real, Troufa, Musseques de Luanda – O Novo Bairro “Golfe”, Universidade Moderna, 
Lisboa, 1997, pp. 22.

CAPÍTULO 4 - O FENÓMENO URBANO EM ANGOLA 
4.1. PROCESSOS DE CRESCIMENTO URBANO  

Pp. 170 _ Imagem 1 – Mapa de Angola com a localização dos núcleos urbanos analisados 
nos vários momentos de sedimentação urbana –no litoral, ao longo do caminho-de-ferro 
e da rede rodoviária
Fonte: Imagem da autora

4.1.1. NÚCLEOS URBANOS LITORÂNEOS DE RAÍZ ESPONTÂNEA 
Lândana

Pp. 173 _ Imagem 2 – Rua Guilherme Capelo – Landana. 
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958.  

Pp. 174 _ Imagem 3-4 – Plano Geral de Urbanização Parcial de Lândana (Esboceto) 
– Gabinete de Urbanização Colonial, 1951, Arq. João António Aguiar (Esquissos à mão 
levantada)
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Cabinda
 
Pp. 176 _ Imagem 5 – Câmara Municipal de Cabinda.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 176 _ Imagem 6 – Cabinda.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 177 _ Imagem 7 – Plano Geral de Urbanização de Cabinda - Gabinete de Urbanização 
Colonial, Arq. João António Aguiar, 1951.
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Fonte: Silveira, Luís, Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas no Ultramar, Ministério 
do Ultramar, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1956, vol. II, pp. 185.

Pp. 177 _ Imagem 8 –  Vista parcial da cidade de Cabinda – o centro administrativo e a 
igreja.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 14. 

Pp. 177 _ Imagem 9 – Administração do Concelho.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958.  

Luanda 

Pp. 179 _ Imagem 10– Planta da Cidade de S. Paulo de Luanda (1861).
Fonte: Pereira, João Camacho, Colecção de Gravuras Portuguesas – Luanda, 9ª série, 
Lisboa, 1969, Estampa nº 54.

Pp. 179 _ Imagem 11– Vista da Baixa – desenho de 1890. A Ermida da Nazaré e a 
presença da cidade nativa – os princípios da miscegenação urbana.
Fonte: Pereira, João Camacho, Colecção de Gravuras Portuguesas - Luanda, 9ª série, 
Lisboa, 1969, Estampa nº 39.

Pp. 179 _ Imagem 12 – Planta da Cidade de S. Paulo de Luanda (1900).
Fonte: Pereira, João Camacho, Colecção de Gravuras Portuguesas - Luanda, 9ª série, 
Lisboa, 1969, Estampa nº 56.

Pp. 180 _ Imagem 13 – Loanda, Cidade Baixa – Bairro Commercial.
Fonte: Bilhete Postal - Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.

Pp. 180 _ Imagem 14 – Vista da Baixa. 
Fonte: Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da Direcção 
dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 181 _ Imagem 15 – Planta da cidade de Luanda, (1920).
Fonte: Cartografia fotografada - Arquivo Histórico Nacional, Angola, Luanda.

Pp. 181 _ Imagem 16 – Planta da cidade de Luanda, 1940.
Fonte: O século, número comemorativo dos centenários 1140, 1640, 1940, Suplemento 
dedicado ao Império Colonial Português e às comemorações nas províncias ultramarinas, 
dos Centenários da Fundação e da Restauração de Portugal, Lisboa, 1940. 

Pp. 181 _ Imagem 17 – Plano de Urbanização de Luanda e os seus Satélites, Câmara 
Municipal de Luanda, Arq. Etienne de Gröer e Arq. David Moreira da Silva, 1942.
Fonte: Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, 
FAUP, Porto, 1995, pp. 78.

Pp. 182 _ Imagem 18– Plano de Urbanização de Luanda, Gabinete de Urbanização 
Colonial, Arq. João Aguiar, 1949.
Fonte: Silveira, Luís, Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas no Ultramar, Ministério 
do Ultramar, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1956, Vol. II, pp. 210.

Pp. 183 _ Imagem 19 – Plano de Urbanização da Cidade de Luanda – Plano Regulador, 
Câmara Municipal de Luanda, 1957.
Fonte: Amaral, Ilídio do, Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, 
Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 1962, pp. 81.
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Pp. 183 _ Imagem 20– A expansão da cidade (cerca de 1962)
Fonte: Fotografia do Centro de Informação e Turismo de Angola - Luanda. Arquivo pessoal 
do Arq. Francisco Silva Dias.

Pp. 183 _ Imagem 21 – Uma tarde no parque – retrato de uma cidade feliz.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958, capa.

Pp. 184 _ Imagem 22 – A Avenida Marginal – a frente da Baía de Luanda e as suas várias 
expressões arquitectónicas.
Fonte: Arquivo Histórico de Angola, Luanda

Pp. 184 _ Imagem 23 – A Avenida Marginal – o novo rosto da cidade.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp. 31.

Pp. 184 _ Imagem 24 – A Praça Diogo Cão e o Edifício do Porto de Luanda, no fim da 
Marginal. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 48.

Pp. 185 _ Imagem 25 – Plano Director de Luanda, coordenação do Arq. Simões de 
Carvalho, 1962.
Fonte: Fotografia do Painel da CML – Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho. 
(Nota: O referido painel mantém-se no edifício do actual Governo Provincial de Luanda, 
arrumado em cima de cadeiras empilhadas, ao fundo de um corredor).

Pp. 185 _ Imagem 26 – O novo Sky Line da Marginal. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp. 38.

Pp. 185 _ Imagem 27 – Uma das grandes avenidas da cidade - Av. dos Combatentes. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp. 71.

Pp. 187 _ Imagem 28-30 – Planos Parciais de zonas centrais da cidade, Gabinete de 
Urbanização da Câmara Municipal de Luanda. 
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 188 _ Imagem 31-32 – O Bairro Prenda, Unidades de Vizinhança 1 e 3.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 189 _ Imagem 33 – Plano Director de Urbanização da Ilha de Luanda – localização, 
arquitectos Simões de carvalho e Pinto da Cunha, 1963.
Fonte: Arquivo Pessoal Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 189 _ Imagem 34 – Plano Director de Urbanização da Ilha de Luanda, Bairro de 
Pescadores, Aldeamento 2, 1963.
Fonte: Arquivo Pessoal Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 190 _ Imagem 35 – Plano Director de Urbanização do Futungo de Belas, Planta da 
Situação, Arq. Simões de Carvalho. 
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 191 _ Imagem 36 – Plano Director de Urbanização do Futungo de Belas – Centro de 
Recreio. 
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 191 _ Imagem 37– Plano Director de Urbanização do Futungo de Belas, 
Circulações.
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Simões de Carvalho.
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Pp. 192 _ Imagem 38 – Plano Director de Urbanização do Futungo de Belas, Esquema 
de Funções.
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Simões de Carvalho

Pp. 193 _ Imagem 39 – Plano Director de Luanda, Câmara Municipal de Luanda, Planta 
de Zonagens, 1971.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 193 _ Imagem 40 – Urbanização dos Terrenos do antigo Aeroporto Emílio de Carvalho, 
Luanda, Arq. Vasco Morais Soares, 1974
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Porto Amboim 

Pp. 194 _ Imagem 41 – Porto Amboim. Panorama tirado do morro do Cambiri, 1925.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 62.

Pp. 194 _ Imagem 42 – Porto Amboim, 1925. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 62.

Pp. 195 _ Imagem 43 – Anteplano Geral de Urbanização de Porto Amboim, Gabinete de 
Urbanização Colonial, Arranjo da Zona Central, Arq. João António Aguiar, 1948. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 196 _ Imagem 44 – Anteplano Geral de Urbanização de Porto Amboim, Gabinete de 
Urbanização Colonial, Planta de Urbanização, Arq. João António Aguiar, 1948.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 197 _ Imagem 45 – Porto Amboim, 1958. 
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958.  

Pp. 197 _ Imagem 46 – Porto Amboim, 1960. 
Fonte: Revista Turismo - número especial dedicado à província de Angola, Lisboa,1964, 
IV Série, nº7/8.

Pp. 197 _ Imagem 47 – Anteplano Geral de Urbanização de Porto Amboim, Gabinete de 
Urbanização Colonial, Perfis, Arq. João António Aguiar, 1948.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Novo Redondo 

Pp. 199 _  Imagem 48-50 – Vários olhares sobre a cidade de Novo Redondo.
Fonte: Arquivo Histórico Nacional de Angola, Luanda.

Pp. 200 _ Imagem 51 – Vista aérea sobre a cidade de Novo Redondo.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 67.

Pp. 201 _ Imagem 52 – Planta da cidade de Novo Redondo, (anos 40).
Fonte: Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 
1950.
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Pp. 201 _ Imagem 53 – Plano de Urbanização de Novo Redondo Gabinete de Urbanização 
Colonial, Planta de Apresentação, arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha, 
1950.
Fonte: Silveira, Luís, Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas no Ultramar, Ministério 
do Ultramar, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1956, Vol. II, pp. 215.

Lobito 

Pp. 202 _ Imagem 54 – Ante Projecto do Porto Comercial e Cidade do Lobito, (1914).
Fonte: Machado, Carlos Roma, A Cidade e o porto do Lobito, Extracto da Revista de 
Engenharia Militar, Lisboa, 1914. 

Pp. 204 _ Imagem 55 – “Planta da Cidade do Lobito e Arredores” (1925), (desenho que 
serviu de base para a elaboração do Plano Director da Cidade do Lobito, fazendo parte 
integrante deste)
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Castro Rodrigues.

Pp. 204 _ Imagem 56 – Planta do Porto do Lobito (1950).
Fonte: Silveira, Luís, Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas no Ultramar, Ministério 
do Ultramar, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1956, Vol. II, pp. 221.

Pp. 205 _ Imagem 57-59 – Vistas aéreas do Porto e da restinga do Lobito.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Benguela e Lobito, Edição do Autor, Lisboa, 2004, 
pp. 110-111.

Pp. 206 _ Imagem 60 – Praça Salazar e o edifício dos Paços do Concelho (ampliação de 
2 pisos) Arq. Castro Rodrigues.
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963, pp. 235.

Pp. 207 _ Imagem 61 – Plano Director do Lobito, Integração na Região, Câmara Municipal 
do Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1969-72. 
Fonte: Peça desenhada integrante do Plano Director do Lobito – Arquivo pessoal Arq. 
Castro Rodrigues.

Pp. 208 _ Imagem 62 – Plano Director do Lobito, Vocação Habitacional dos Terrenos, 
Câmara Municipal do Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1969-72. 
Fonte: Peça desenhada integrante do Plano Director do Lobito – Arquivo pessoal Arq. 
Castro Rodrigues.

Pp. 208 _ Imagem 63 – Plano Director do Lobito, Zonas Verdes existentes e projectadas, 
Câmara Municipal do Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1969-72. 
Fonte: Peça desenhada integrante do Plano Director do Lobito – Arquivo pessoal Arq. 
Castro Rodrigues.

Pp. 209 _ Imagem 64 – Plano Director do Lobito, Reservas, Câmara Municipal do Lobito, 
Arq. Castro Rodrigues, 1969-72. 
Fonte: Peça desenhada integrante do Plano Director do Lobito – Arquivo pessoal Arq. 
Castro Rodrigues.

Pp. 209 _  Imagem 65-66 – Os novos bairros nos morros.
Fonte: Rodrigues, Francisco Castro, Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a 
propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 2000 (policopiado), pp. 
95-96.
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Pp. 210 _ Imagem 67 –Ampliação do Bairro da Caponte, Câmara Municipal do Lobito, 
Arq. Castro Rodrigues, 1969-72.
Fonte: Peça desenhada integrante do Plano Director do Lobito – Arquivo pessoal Arq. 
Castro Rodrigues.

Pp. 210 _ Imagem 68 – Bases para o Plano Director do Lobito - Reordenamento da 
Estrutura Urbana, Arq. Castro Rodrigues, 1969-72.
Fonte: Peça desenhada integrante do Plano Director do Lobito – Arquivo pessoal Arq. 
Castro Rodrigues.

Pp. 210 _ Imagem 69 – Passagem desnivelada do caminho de ferro no centro da 
cidade. 
Fonte: Peça desenhada integrante do Plano Director do Lobito – Arquivo pessoal Arq. 
Castro Rodrigues. 

Pp. 211 _ Imagem 70 – O carácter lúdico de um fim de tarde no Lobito. 
Fonte: Bilhete Postal – Arquivo pessoal Arq. Silva Dias.

Pp. 211 _ Imagem 71 – Bairro Caponte e os flamingos, no Lobito (anos 60).  
Fonte: O Distrito de Benguela – 1617/1967, Editado pelos Serviços de Informação do 
Governo do Distrito de Benguela, Benguela, 1967, pp. 110.

Benguela 

Pp. 212 _ Imagem 72 – Rua Paula Cid, Benguela (cerca de 1900).
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional de Angola, Luanda.

Pp. 212 _ Imagem 73 – Vista parcial de Benguella (cerca de 1900).
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional de Angola, Luanda.

Pp. 212 _ Imagem 74 – Largo da Victória, Benguella (cerca de 1900).
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional de Angola, Luanda.

Pp. 212 _ Imagem 75 – Benguela, Palácio do Governador. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 95.

Pp. 213 _ Imagem 76 – Levantamento rápido da Baía de Benguela Velha.
Fonte: Silveira, Luís, Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas no Ultramar, Ministério 
do Ultramar, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1956, Vol. II, pp. 228.

Pp. 214 _ Imagem 77 – Planta da cidade de Benguela – Câmara Municipal de Benguela 
(1900).
Fonte: Silveira, Luís, Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas no Ultramar, Ministério 
do Ultramar, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1956, Vol. II, pp. 230.

Pp. 215 _ Imagem 78 – Plano Geral de Urbanização de Benguela, Gabinete de Urbanização 
Colonial, Arq. João António Aguiar, 1950. 
Fonte: Silveira, Luís, Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas no Ultramar, Ministério 
do Ultramar, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1956, Vol. II, pp. 231.

Pp. 216 _ Imagem 79-81 – Vistas sobre a cidade. 
Fonte: (79) Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 105.
         (80-81) www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 216 _ Imagem 82 – Largo Teófilo Braga (cerca de 1965).
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Fonte: Loureiro, João, Memórias de Benguela e Lobito, Edição do Autor, Lisboa, 2004, 
pp. 50.

Baía Farta 

Pp. 217 _ Imagem 83 – Plano Geral de Urbanização de Baía Farta, Gabinete de 
Urbanização do Ultramar – Delegação de Angola, Arq. Fernando Batalha, 1955.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 218 _ Imagem 84 _ PZOI – Plano de Zonas para Ocupação Imediata de Baía Farta, 
(DPSOPT) Serviço de Urbanismo, Arq. Adérito Barros, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

S. Martinho dos Tigres 

Pp. 219 _ Imagem 85 – Plano Geral de S. Martinho dos Tigres, (DSOPT) – Secção de 
Urbanização, Arq. Antonieta Jacinto, 1958
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Lucira 

Pp. 220 _ Imagem 86 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Lucira, 
(DPSOPT) – Serviço de Urbanismo, Arq. Vasco Morais Soares, 1970.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Moçâmedes 

Pp. 221 _ Imagem 87 – Planta da cidade de Moçâmedes (anos 40).
Fonte: Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 
1950.

Pp. 221 _ Imagem 88 – Vista aérea de Moçâmedes – a cidade e a sua relação com o mar 
(anos 40).
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, 2ª Edição, Quimera, Lisboa, 2004, pp.138.

Pp. 222 _ Imagem 89 – Baía de Moçâmedes.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp.122.

Pp. 222 _ Imagem 90– Moçâmedes, Avenida Praia do Bonfim.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp.123.

Pp. 222 _ Imagem 91 – Plano Geral de Urbanização de Moçâmedes, Gabinete de 
Urbanização Colonial, Arq. José António Aguiar, perspectiva, 1952.
Fonte: Silveira, Luís, Ensaio de Iconografia das Cidades Portuguesas no Ultramar, Ministério 
do Ultramar, Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 1956, Vol. II, pp. 231.
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Pp. 223 _ Imagem 92 – Vista parcial sobre a estrutura da cidade (cerca de 1960).
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 160.

Pp. 223 _ Imagem 93 – A Avenida da República, frente de mar, fronteira entre a cidade e 
o mar.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 161.

Pp. 223 _ Imagem 94 – Praia das Miragens, 1963-64.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 160.

Porto Alexandre 

Pp. 224 _ Imagem 95 – Estudo Urbanístico de uma Zona Residencial de Porto Alexandre 
- Localização, (DPSOPT) – Secção de Urbanização, Arq. Antonieta Jacinto, 1958. 
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 225 _ Imagem 96 – Estudo Urbanístico de uma Zona Residencial de Porto Alexandre, 
Planta de Apresentação, Arq. Antonieta Jacinto, 1958. 
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 226 _ Imagem 97 – Plano Parcial de Urbanização de Zonas de Ocupação Imediata 
de Porto Alexandre DSOPT / RDOPH – Secção de Urbanização, Arq. José Frederico 
Ludovice,1962.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 226 _ Imagem 98 – Porto Alexandre e o mar. 
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

4.1.2. NÚCLEOS URBANOS SOB INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA FERROVIÁRIA 
Viana 

Pp. 229 _ Imagem 99 – Plano de Urbanização de Viana, (DPSOPT) – Departamento de 
Urbanismo, Planta de Conjunto, Arq. Maria de Lourdes Rodrigues, 1965.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 230 _ Imagem 100 – Plano de Urbanização de Viana, Planta de Zonas, Arq. Maria de 
Lourdes Rodrigues, 1965.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 231 _ Imagem 101 – Viana. 
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Vila Salazar 

Pp. 232 _ Imagem 102 – N’Dalla Tando, vista Geral (Salazar).
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Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional de Angola, Luanda.

Pp. 232 _ Imagem 103 – Planta de Vila Salazar, (anos 40).
Fonte:: Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 
1950.

Pp. 232 _ Imagem 104 – Esboceto de Urbanização de Vila Salazar, Gabinete de 
Urbanização Colonial, Planta de Apresentação, Arq. João António Aguiar, 1951.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 233 _ Imagem 105 – Plano Geral de Urbanização de Vila Salazar, Gabinete de 
Urbanização Colonial, Planta de Apresentação, Arq. João António Aguiar, 1954. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 234 _ Imagem 106– Salazar – vista geral.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 234 _ Imagem 107 – Salazar, Zona central. 
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias. 

Pp. 234 _ Imagem 108 – Plano de Pormenor da Zona Central de Salazar, maqueta, Câmara 
Municipal, Arq. Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias, 1959. 
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Malange 

Pp. 235 _ Imagem 109 – Malange – vista geral. 
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional de Angola, Luanda.

Pp. 235 _ Imagem 110 – Planta da cidade de Malange, (anos 40).
Fonte: Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 
1950.

Pp. 236 _ Imagem 111 – Plano Geral de Urbanização de Malange, Gabinete de Urbanização 
Colonial, Planta de Zonas, arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha, 1951.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 237 _ Imagem 112 – Plano Geral de Urbanização de Malange, Gabinete de Urbanização 
Colonial, Planta de Apresentação, arquitectos João António Aguiar e Fernando Batalha, 
1951.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 237 _ Imagem 113 -114– Plano Geral de Urbanização de Malange – Perfis.  
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 239 _ Imagem 115– Vista geral sobre a cidade de Malange. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 194.

Pp. 239 _ Imagem 116-117 – Malange. 
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.
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Catumbela 

Pp. 241 _ Imagem 118 – Catumbela – vista geral.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Benguela e Lobito, Edição do Autor, Lisboa, 2004, 
pp. 64.

Pp. 241 _ Imagem 119 – Catumbela – vista parcial.
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional, Angola, Luanda. 

Pp. 242 _ Imagem 120– Catumbela – Rua Neves Ferreira.
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional, Angola, Luanda.

Pp. 242 _ Imagem 121 – Rua do Namoro, Catumbela. 
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional, Angola, Luanda.

Pp. 243 _ Imagem 122 – Largo do Município em dia festivo.
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional, Angola, Luanda.

Pp. 243 _ Imagem 123 – Fábrica do açúcar, Cassequel. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 92.

Pp. 244 _ Imagem 124 – Planta da vila de Catumbela, (anos 40).
Fonte: Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 
1950.

Pp. 245 _ Imagem 125 – Plano Geral de Urbanização de Catumbela, Planta de Trabalho, 
Gabinete de Urbanização Colonial Arq.os João António Aguiar e Fernando Batalha, 
1951.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 246 _ Imagem 126 – Plano Geral de Urbanização de Catumbela, Planta de 
Apresentação, Gabinete de Urbanização Colonial, Arq.os João António Aguiar e Fernando 
Batalha, 1951.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Nova Lisboa 

Pp. 249 _ Imagem 127 – Planta da cidade do Huambo, pelo Eng. Carlos Roma Machado, 
1912
Fonte: Machado, Carlos Roma, Início e Fundação da Cidade do Huambo, Boletim da 
Agência Geral das Colónias, 1926, pp. 49, nº7.

Pp. 250 _ Imagem 128 – Uma das casas mandadas construir, no Huambo, pelo Alto 
Comissário Norton de Matos, em 1922.
Fonte: Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 
3ª Edição, Lisboa, 1944, pp. 65, II volume.

Pp. 250 _ Imagem 129 – Residências de funcionários em Nova Lisboa (cerca de 1926). 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 113.

Pp. 251 _ Imagem 130 – Plano Geral de Urbanização de Nova Lisboa, Gabinete de 
Urbanização Colonial, Arq. João António Aguiar, 1947/48.
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952, s/p. 
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Pp. 253 _ Imagem 131– Praça Vicente Ferreira, a escala da grande cidade que se queria 
capital.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 253 _ Imagem 132 – Caminho de Ferro de Benguela e Estação, Nova Lisboa. 
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 253 _ Imagem 133– Vista geral sobre Nova Lisboa. 
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 253 _ Imagem 134 – Avenida Craveiro Lopes, Nova Lisboa. 
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 254 _ Imagem 135 – Planta de Nova Lisboa, base para a elaboração do Plano Director 
da cidade, 1969.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias 

Pp. 254 _ Imagem 136 – Estudo do Arranjo Urbanístico da Zona Escolar, Plano de 
Urbanização de Nova Lisboa, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 254_ Imagem 137 – Plano Director de Nova Lisboa, Eng. Mário de Azevedo, 1972
Fonte: Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD)

Pp. 255 _ Imagem 138 – Praça Salazar (a toponímia repetida em todas as cidades).
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 255 _ Imagem 139 – Avenida Paiva Couceiro. Ao fundo, o Liceu.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 255 _ Imagem 140 – Ao centro de Angola, Nova Lisboa.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 256 _ Imagem 141 – Projecto do Parque Central de Nova Lisboa, Arq. Pais. Ribeiro 
Telles, 1970
Fonte: Arquitectura, Arquitectura Planeamento Design Artes Plásticas, Maio-Agosto 
de1971, pp.122, nº121-122.

Vila Nova 

Pp. 257 _ Imagem 142 – PDU – Plano Director de Urbanização Vila Nova, (DPSOPT) 
– Grupo de Estudos de Urbanização, Arq. Leopoldo de Almeida e Arq. Alfredo Silva e 
Castro, 1966. 
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 258 _ Imagem 143 – Vila Nova.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 259 _ Imagem 144– PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Vila Nova, 
Planta de Apresentação, (DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, Arq. Carlos Ferreira, 
1970.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.
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Robert Williams 

Pp. 260 _ Imagem 145-146 – Robert Williams, antiga Caala.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 261 _ Imagem 147 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Robert 
Williams, Planta de Apresentação, autor desconhecido, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Lumege 

Pp. 262 _ Imagem 148 – Anteplano de Urbanização (Estudo de Revisão) de Lumege, 
(DSOP / GEF) – Secção de Urbanização, Planta de Conjunto, Arq. Sabino Corrêa, (anos 
50).
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 263 _ Imagem 149 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Lumege, 
(DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, Planta de Apresentação, Arq. Sabino Corrêa, 
Maio 1973. 
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Vila Teixeira de Sousa 

Pp. 265 _ Imagem 150 – Plano de Urbanização de Teixeira da Sousa, (DPSOPT) – Secção 
de Urbanização, Planta do Existente, Arq. Francisco da Silva Dias, 1960.
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 265 _ Imagem 151 – Plano de Urbanização de Teixeira da Sousa, Planta de Zonas, 
Arq. Francisco da Silva Dias, 1960.
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 266 _ Imagem 152 – Plano de Urbanização de Teixeira da Sousa, Planta de 
Apresentação, Arq. Francisco da Silva Dias, 1960.
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 266 _ Imagem 153 – Arranjo do Centro Cívico de Teixeira da Sousa, Volumetrias, Arq. 
Francisco da Silva Dias, 1960.
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 266 _ Imagem 154 – Perspectiva do Centro Cívico de Teixeira de Sousa, Arq. Francisco 
da Silva Dias, 1960.
Fonte: Arquivo Pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 267 _ Imagem 155– Vila Teixeira da Sousa.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 267 _ Imagem 156 – Estação de Caminho de Ferro, a última paragem.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto 1958. 
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Pp. 267 _ Imagem 157 – Administração do Concelho de Vila Teixeira da Sousa.
Fonte: A província de Angola, 15 Agosto de 1958, Luanda. 

Vila Arriaga 

Pp. 268 _ Imagem 158 – Plano Parcial de Urbanização de Zonas de Ocupação Imediata 
de Vila Arriaga, Planta de Apresentação, RSOPT / RDOPH – Secção de Urbanização, 
1960. 
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Sá-da-Bandeira 

Pp. 270 _ Imagem 159– Lubango – Rua Pinheiro Chagas, Sá-da-Bandeira.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto 1958. 

Pp. 271 _ Imagem 160 – Vista aérea da cidade de Sá-da-Bandeira. 
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 
169.

Pp. 271 _ Imagem 161 – Planta da cidade de Sá-da-Bandeira, (anos 40).
Fonte: Batalha, Fernando, A Urbanização de Angola, Edição Museu Angola, Luanda, 
1950.

Pp. 271 _ Imagem 162 – Plano Geral de Urbanização de Sá-da-Bandeira, Esboceto, 
Gabinete de Urbanização Colonial, Arq. João António Aguiar, 1947/49.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 272 _ Imagem 163-166 – Plano Geral de Urbanização de Sá-da-Bandeira, Arranjo 
da Praça –duas propostas, Gabinete de Urbanização Colonial, Arq. João António Aguiar, 
1947/49. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 272 _ Imagem 167– Plano Geral de Urbanização de Sá-da-Bandeira, Arranjo dos 
Jardins da Residência do Governo, Gabinete de Urbanização Colonial, Arq. João António 
Aguiar, 1947/49.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 272 _ Imagem 168 – Plano Regulador, Zonificação, Câmara Municipal de Sá-da-
Bandeira, s/d
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 273 _ Imagem 169 – Parte do Plano de Urbanização de Sá-da-Bandeira, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 274 _ Imagem 170– Vista aérea da cidade. 
Fonte: Bilhete Postal. Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias. 

pp. 274 _ Imagem 171 – Vista aérea da cidade (cerca de 1950).
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 137.
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Pp. 274 _ Imagem 172 – Urbanização Parcial de Sá-da-Bandeira, Zonagem, (DPSOPT) 
– Repartição de Urbanismo, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 274 _ Imagem 173 – Praça dos Fundadores, Sá-da-Bandeira.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 143.

Pp. 274 _ Imagem 174 – Zona central da cidade.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 143.

Chibia 

Pp. 275 _ Imagem 175 – Anteplano Geral de Urbanização, Planta de Urbanização, 
Gabinete de Urbanização Colonial, Arq. João António Aguiar, s/d
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 276 _ Imagem 176– Anteplano Geral de Urbanização, Planta de Zonas, (DPSOPT-
JEF) – Secção de Urbanização (Adaptação do Plano elaborado no GUU), Arqº Sousa 
Mendes, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 277 _ Imagem 177 – Anteplano Geral de Urbanização, Planta de Urbanização, 
(DPSOPT-JEF) – Secção de Urbanização (Adaptação do Plano elaborado no GUU), Arqº 
Sousa Mendes, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Chiange 

Pp. 278 _ Imagem 178 – Anteplano Geral de Urbanização de Chiange, Planta das 
Zonas, Gabinete de Urbanização Ultramar, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Matala 

Pp. 280 _ Imagem 179– Plano de Urbanização, Planta do Existente/ Zonamentos e 
Eixos Viários Arq. Vasco Morais Soares, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

4.2.3. DE REESTRUTURAÇÃO DE NÚCLEOS SOB INFLUÊNCIA RODOVIÁRIA 
Huila 
Pp. 283 _ Imagem 180 – Urbanização da Huila, Esboceto, s/d.
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Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 284 _ Imagem 181 – Esboceto de Urbanização da Huila, (DSOPT-GEF) – Secção de 
Urbanização, 1956.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Cuilo 

Pp. 285 _ Imagem 182– Estudo Urbanístico de Cuilo, RDOP / Lunda, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Muriege 

Pp. 286 _ Imagem 183 – Esboceto de Urbanização de Muriege, (DPSOPT) – Repartição 
de Urbanismo, Arq. Sabino Corrêa,1971.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Dala 

Pp. 287 _ Imagem 184 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Dala, Planta 
de Apresentação, (DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, Arq. Sabino Corrêa,1971.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Vila Teixeira da Silva 

Pp. 288 _ Imagem 185 – Anteplano Geral de Urbanização de Teixeira da Silva, Gabinete 
de Urbanização Colonial, Planta de Apresentação, Arq.os João António Aguiar e 
Fernando Batalha, 1951.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU)

Pp. 289 _ Imagem 186 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Teixeira 
da Silva, (DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, Planta de Apresentação, Arq. Sabino 
Corrêa, 1971.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Sanza Pombo 

Pp. 291 _ Imagem 187 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Sanza 
Pombo, Planta de Apresentação, (DPSOPT) – Serviço de Urbanismo, Arq. Tavares 
Nunes,1975.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.
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Henrique de Carvalho
 
Pp. 292 _ Imagem 188– A casa do governador. 
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958.  

Pp. 292 _ Imagem 189 – Maternidade indígena. 
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 292 _ Imagem 190– Zona central da cidade (1956-7).
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 293 _ Imagem 191-192 – Edifícios mistos na zona central da cidade, (1969).
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Pp. 293 _ Imagem 193 – O jardim, o Palácio do Governo e a avenida principal.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 205.

Pp. 293 _ Imagem 194 – O Palácio do Governo, (1969).
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Pp. 294 _ Imagem 195– PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Henrique 
de Carvalho, Planta de Apresentação, (DPSOPT) – Serviço de Urbanismo, Arq. Adérito 
Barros, 1973.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 295 _ Imagem 196-197– Vista aérea da cidade, 1963. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 205.

Luachimo 

Pp. 296 _ Imagem 198 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Luachimo, 
Planta do Existente, (DPSOPT) – Serviço de Urbanismo, Arq. Adérito Barros, 1974.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 297 _ Imagem 199 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Luachimo, 
Planta da Proposta, (DPSOPT) – Serviço de Urbanismo, Arq. Adérito Barros, 1974.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Cambulo

Pp. 298 _ Imagem 200– PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Cambulo, 
Planta de Apresentação e Zonagens, (DPSOPT) – Serviço de Urbanismo, Arq. Adérito 
Barros, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.
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Chibemba 

Pp. 299 _ Imagem 201 – Estudo Urbanístico de Chibemba, Planta de Apresentação, 
Arq. Adérito Barros, 1974.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Xá-Muteba

Pp. 300 _ Imagem 202– PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Xá-Muteba, 
Planta de Apresentação, Arq. Adérito Barros, 1974
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Cuango

Pp. 301 _ Imagem 203– PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata do Cuango, 
Planta de Apresentação, Arq. Adérito Barros, 1973
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Caculama 

Pp. 302 _ Imagem 204 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Caculama, 
Planta de Apresentação, (DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, Maria de Lourdes 
Rodrigues, 1970
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Pp. 303 _ Imagem 205 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Caculama, 
Planta de Apresentação, (DPSOPT) – Serviço de Urbanismo, Arq. Adérito Barros, 1974.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Portugália 

Pp. 304 _ Imagem 206 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Portugália, 
Planta de Apresentação, Adérito Barros, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Quilengues 

Pp. 305 _ Imagem 207 – PPUZOI – Plano Parcial de Urbanização Zonas de Ocupação 
Imediata de Quilengues, (DSOPT /RDOPH) – Secção de Urbanização, Planta de 
Apresentação, Arq. José Frederico Ludovice, 1961 
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Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 306 _ Imagem 208 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata (revisão) de 
Quilengues, (DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, Planta de Apresentação, Arqº Sabino 
Corrêa, 1965.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Cuangar 

Pp. 307 _ Imagem 209 – Esboceto Prévio de Cuangar, (DPSOPT) – Repartição de 
Urbanização, Planta de Apresentação, Arq. Sabino Corrêa, s/d.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Gabela 

Pp. 308 _ Imagem 210 – Igreja de Sta. Isabel, Gabela.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 62.

Pp. 308 _ Imagem 211 – Gabela, vista geral.
Fonte: Revista Turismo - número especial dedicado à província de Angola, Lisboa,1964, 
IV Série, nº7/8 pp. 257.

Pp. 308 _ Imagem 212 – Gabela, bairro para trabalhadores da Fazenda Boa Entrada.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 308 _ Imagem 213 – Escolha do café, Gabela.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 309 _ Imagem 214 – Plano de Urbanização – Zonas para Ocupação Imediata, Planta 
de Apresentação, Arq. Sabino Corrêa, 1975.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Caconda 

Pp. 310 _ Imagem 215 – Plano Geral de Urbanização de Caconda – Gabinete de 
Urbanização do Ultramar, Planta de Zonas, Arq. João António Aguiar, 1954. 
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Pp. 311 _ Imagem 216 – Plano Geral de Urbanização de Caconda, Planta Parcial, Arq. 
João António Aguiar, 1954.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Pp. 312 _ Imagem 217 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Caconda, 
Planta de Apresentação, Arq. Vasco Morais Soares, 1973.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 
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Quela 

Pp. 313 _ Imagem 218 – Plano de Quela, (DPSOPT) – Repartição de Urbanismo, Planta 
de Apresentação e Zonamento, Arq. Vasco Morais Soares, 1972.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Duque de Bragança
 
Pp. 314 _ Imagem 219 – PZOI – Plano de Zonas de Ocupação Imediata, (DPSOPT) 
Serviço de Urbanismo, Planta de Apresentação e Zonamento, Arq. Vasco Morais 
Soares, 1972.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Carmona 

Pp. 315 _ Imagem 220 – Plano de Urbanização, (DPSOPT) Repartição de Urbanismo, 
Planta Parcial, Arq. Maria de Lourdes Rodrigues, 1968.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004.

Pp. 316 _ Imagem 221 – Vista parcial da cidade, Carmona (cerca de 1963).
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 205.

4.2. A CRIAÇÃO DE COLONATOS 

Pp. 318 _ Imagem 222 – Fábrica de conservas de Moçâmedes local de trabalho de 
colonos.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 
121.

Pp. 318 _ Imagem 223 – Pescadores oriundos da Póvoa do Varzim. 
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 
127.

Pp. 319 _ Imagem 224-225 – Colónia de Sá-da-Bandeira - finais do século XIX.
Fonte: Arquivo Histórico Nacional, Angola, Luanda.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 
162.

4.2.1.O CASO DO COLONATO DA CELA

Pp. 327 _ Imagem 226 – Relação do Colonato da Cela com o território e os 
aldeamentos.
Fonte: Amaral, Ilídio do, Construindo a História de Angola: A importância da utilização 
cruzada de fontes (reflexões de um geógrafo), Instituto de Investigação Cientifica e 
Tropical, Lisboa, 2002, pp. 46-47, “Extraída da folha 187 da Carta de Angola, na escala de 
1:100 000, levantamento aerofotogramétrico de 1962(...)”.



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO596

Pp. 328 _ Imagem 227 – Sta. Comba Dão – sede do Colonato da Cela.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 66.

Pp. 330 _ Imagem 228 – O centro de Sta Comba Dão.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 332 _ Imagem 229-231 – Imagens das rotinas diárias da Cela – a cegonha, as 
lavadeiras no rio, o poço e o sarilho.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 333 _ Imagem 232 – Plano Geral de Urbanização Sta. Comba Dão, Gabinete de 
Urbanização do Ultramar – Delegação de Angola, Planta de Urbanização, Arq. Fernando 
Batalha, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 334 _ Imagem 233 – Plano Geral de Urbanização Freixo de Espada à Cinta, (DSOP- 
GEF) – Secção de Urbanização, Planta de Urbanização, Arq. Fernando Batalha, 1952.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Pp. 334 _ Imagem 234 – Plano Geral de Urbanização da Aldeia de S. Tiago, Gabinete de 
Urbanização do Ultramar – Delegação de Angola, Arq. Fernando Batalha, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 334 _ Imagem 235 – Plano Geral de Urbanização da Aldeia de Freixo, Gabinete de 
Urbanização do Ultramar – Delegação de Angola, Arq. Fernando Batalha, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 335 _ Imagem 236 – Plano da Aldeia de Gradil, Gabinete de Urbanização do Ultramar 
– Delegação de Angola, Planta Geral, Arq. Fernando Batalha, 1952.
Fonte: Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo de Angola, Luanda, 
2004. 

Pp. 335 _ Imagem 237 – Plano Geral de Urbanização da Aldeia de Sta Isabel, Gabinete de 
Urbanização do Ultramar – Delegação de Angola, Arq. Fernando Batalha, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 335 _ Imagem 238 – Plano Geral de Urbanização da Aldeia de Monsanto, Gabinete 
de Urbanização do Ultramar – Delegação de Angola, Arq. Fernando Batalha, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 336 _ Imagem 239 – Bairro do Alvito, Lisboa
Fonte: L
obo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, FAUP, Porto, 
1995, pp. 133.

Pp. 336 _ Imagem 240 – Bairro de Caselas, Lisboa.
Fonte: Gabinete de Estudos Olisiponenses, Palácio do Beau Séjour, Lisboa.

Pp. 336 _ Imagem 241 – Bairro da Encarnação, Lisboa.
Fonte: Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização. A época de Duarte Pacheco, 
FAUP, Porto, 1995, pp. 136.

Pp. 336 _ Imagem 242 -243 – Tipologias habitacionais (T1– Classe A -–Tipo 1, T4– Classe 
B – tipo 3) de Caselas e Encarnação, Lisboa
Fonte: Faria, António, O Problema das Casas Económicas (esboço de estudo), 7ª Secção 
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- Problemas do Nosso Tempo, Edições Cosmos, Lisboa, 1948, número 26/27, pp. 
110/114.

Pp. 337 _ Imagem 244 – Tipologia habitacional da Cela – Habitação Rural T3.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 337 _ Imagem 245 – Tipologias habitacionais da Cela – Casa do Director T5.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 338 _ Imagem 246 – Tipologia habitacional da Cela – Habitação Rural T3. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 338 _ Imagem 247 – Tipologia habitacional da Cela – Habitação Rural T3.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 339 _ Imagem 248-250 – Habitações para colonos, Cela.
Fonte: (249) A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 
         (250) Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 
65.
         (251) A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 339 _ Imagem 251-252 – Pousada e Hospital. 
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 340 _ Imagem 253 – Escola de Colonizadores da Cela, (alçado), atelier ARS – 
Arquitectos.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

4.3. PROCESSOS DE OCUPAÇÃO DO TERRITÁRIO 

Pp. 344-345 _ Quadro – Processos de Ocupação
Fonte: Desenhos da autora.

CAPÍTULO 5 - OS AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO 
5.1. O ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, OS PRIVADOS 

Pp. 351 _ Imagem 1 – Os obreiros das cidades, desenho de Luandino Vieira, 1958
Fonte: CULTURA, Luanda, Jan. e Março. de 1958, nº2 e 3.

Pp. 352 _ Imagem 2 – Plano de Conjunto da Avenida Freitas Norma –tipologias 
habitacionais.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 352 _ Imagem 3 – Plano de Conjunto da Avenida Freitas Norma –perspectiva.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 352 _ Imagem 4 – Plano de Conjunto da Avenida Freitas Norma – do espaço urbano 
à tipologia habitacional, Direcção dos Serviços de Obras Publicas e Transportes, Arq. 
Francisco da Silva Dias, 1959.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.
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Pp. 353 _ Imagem 5 – Plano de Conjunto da Avenida Freitas Norma – relação entre a 
tipologia e a composição do edifício.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 354 _ Imagem 6-7 – Banco de Angola, Luanda, Arq. Vasco Palmeiro (Regaleira), 
1952.
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2004.

Pp. 354 _ Imagem 8-9 – Mercado Quinaxixi, Luanda, Arq. Vasco Vieira da Costa, 1952.
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2004.

Pp. 356 _ Imagem 10-11 – Largo da Mutamba, Luanda, Edifícios das Obras Públicas e 
Fazenda, Arq. Viera da Costa e Arq. João Aguiar.
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2004.

Pp. 357 _ Imagem 12 – Hotel Presidente no Largo Diogo Cão, Luanda, Arq. António 
Campino. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2004.

Pp. 357 _ Imagem 13 – Avenida Marginal, Luanda.
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2004.

Pp. 358 _ Imagem 14-17 – Aeroporto de Luanda, Arq. Keil do Amaral, 1950.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 359 _ Imagem 18-19– Prédio Cirilo, Luanda, fachada e galeria, Arq. Pereira da Costa, 
1959.
Fonte: Fernandes, José Manuel, Geração Africana - Arquitectura e Cidades em Angola e 
Moçambique-1925/75, Livros Horizonte, Lisboa, 2002, pp. 33.

Pp. 359 _ Imagem 20– Paços do Concelho de Nganda, Arq. Castro Rodrigues, 1971.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Castro Rodrigues.

Pp. 359 _ Imagem 21– Bloco Universal, Lobito, Arq. Castro Rodrigues, anos 60.
Fonte: Fernandes, José Manuel, Geração Africana - Arquitectura e Cidades em Angola e 
Moçambique-1925/75, Livros Horizonte, Lisboa, 2002, pp. 47.

Pp. 360 _ Imagem 22 – Edifício Cuca, Luanda, Arq. Luís Taquelim, anos 60.
Fonte: Arquivo Histórico Nacional de Angola, Luanda.

Pp. 360 _ Imagem 23-24 – Casa Sol, Lobito, Arq. Castro Rodrigues, anos 60.
Fonte: (24) Arquivo pessoal do Arq. Castro Rodrigues. 
         (25) www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 361 _ Imagem 25 – Edifício misto na Mutamba, Luanda, Arq. Alberto Pessoa, anos 
50.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.

Pp. 361 _ Imagem 26 – Dois lados para a mesma cidade. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2004.

p. 361 _ Imagem 27 – Edifício dos CTT, Luanda, Arq. Simões de Carvalho, 1968.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 362 _ Imagem 28 – Edifício dos CTT, Luanda, Arq. Simões de Carvalho, 1968.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.
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Os Grandes Investidores/Urbanizadores Privados 

Pp. 363 _ Imagem 29 – Habitações dos trabalhadores da Companhia Geral de 
Algodões de Angola.
Fonte: O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 
10 de Agosto de 1963.

Pp. 364 _ Imagem 30 – Os escritórios da Companhia. 
Fonte: O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 
10 de Agosto de 1963.

Pp. 364 _ Imagem 31 – Trabalhadores nas plantações de algodão .
Fonte: O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 
10 de Agosto de 1963.

Pp. 364 _ Imagem 32 – Fábrica de Açúcar de Dombe Grande.  
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963, pp. 118.

Pp. 364 _ Imagem 33 – Fábrica de Açúcar Tentativa.  
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963, pp. 118.

Pp. 365 _ Imagem 34 – Ponte que atravessa o rio, dentro do espaço da fazenda.
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963, pp. 119.

Pp. 365 _ Imagem 35 – Caminho de Ferro da Companhia de Açúcar de Angola.
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963, pp. 120.

Pp. 365 _ Imagem 36 – Um dos hospitais da Companhia de Açúcar.
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963, pp. 121.

Pp. 365 _ Imagem 37 – Uma das escolas da Companhia de Açúcar.
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963, pp. 121.

Pp. 366 _ Imagem 38 – Fazenda Tentativa (habitações) Alto Dande.
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional de Angola.

Pp. 366 _ Imagem 39 – Fazenda Tentativa, residência, fábrica de assucar e aguardente e 
oficinas – Loanda. 
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Nacional de Angola.

Pp. 367 _ Imagem 40 – Sociedade Agrícola do Cassequel, Catumbela.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 367 _ Imagem 41 – Habitações de empregados brancos, Cassequel, Catumbela.
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952.

Pp. 368 _ Imagem 42 – Habitações de trabalhadores cabo-verdianos, Cassequel, 
Catumbela.
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952.
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Pp. 368 _ Imagem 43– Bairro Operário da Sociedade Agrícola do Cassequel, 
Catumbela.
Fonte: Bilhete Postal, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. 

Pp. 369 _ Imagem 44-45 – Escultores indígenas na aldeia do Museu do Dundo.
Fonte: Porto, Nuno (coord.), Angola a Preto e Branco, Fotografia e Ciência no Museu 
do Dundo 1940-1970, Edição do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, 1999, pp.61 e 65.

Pp. 370 _ Imagem 46 – Habitação do Administrador, Diamang, Portugália
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952.

Pp. 370 _ Imagem 47 – Habitações para trabalhadores, Diamang.
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952.

Pp. 370 _ Imagem 48-49 – Dois tipos de habitações para funcionários, Diamang.
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952.

Pp. 370 _ Imagem 50 – Habitações para trabalhadores especializados, Diamang.
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952.

Pp. 372 _ Imagem 51 – Complexo Fabril e Residencial da Companhia de Celulose, 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira, Bartolomeu Costa Cabral e António Freitas Leal, 
1958.
Fonte: AAVV, Arquitectura e Cidadania. Atelier Nuno Teotónio Pereira, da Exposição no 
Centro Cultural de Belém, Lisboa, 2004.

Pp. 373 _ Imagem 52 – A instalação fabril. 
Fonte: Arquivo Pessoal do Eng. Ferro Gomes (funcionário do Complexo fabril).

Pp. 373 _ Imagem 53 – Zona habitacional indígena.
Fonte: Arquivo Pessoal do Eng. Ferro Gomes (funcionário do Complexo fabril).

Pp. 373 _ Imagem 54 – Crianças no recreio da escola. Brancos e negros partilham a 
escola e as brincadeiras.
Fonte: Arquivo Pessoal do Eng. Ferro Gomes (funcionário do Complexo fabril).

Pp. 373 _ Imagem 55-56 – Habitações.
Fonte: Arquivo Pessoal do Eng. Ferro Gomes (funcionário do Complexo fabril).

Pp. 373 _ Imagem 57  – Fontanário do bairro indígena.
Fonte: Arquivo Pessoal do Eng. Ferro Gomes (funcionário do Complexo fabril).

Pp. 373 _ Imagem 58 – Tipo de habitação do bairro indígena. Miscegenação do habitat 
europeu e angolano.
Fonte: Arquivo Pessoal do Eng. Ferro Gomes (funcionário do Complexo fabril).

5.2. OS TÉCNICOS 

Pp. 377 _ Imagem 59 – Capa do livro “Cartilha Colonial”, 1937.
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Fonte: Casimiro, Augusto, Carthilha Colonial, Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 1937.

Pp. 378 _ Imagem 60 – Capa do livro “Tonga – a Epopeia do Café”, 1959.
Fonte: Pires, António, TONGA - epopeia do café, edições Lello, Luanda 1959 (romance).

Pp. 379 _ Imagem 61– O Feitiço do Império, filme de António Lopes Ribeiro, 1940.
Fonte: Mattoso, José (dir.); Rosas, Fernando (coord.), História de Portugal - O Estado 
Novo, Editorial Estampa, Lisboa, 1994, vol. 7, pp. 288. 

Pp. 380 _ Imagem 62 – Arq. Castro Rodrigues, apresentando um projecto na Câmara 
Municipal do Lobito.
Fonte: Divulgação, Boletim da Câmara Municipal do Lobito, Lobito, 1966 (1º e 2º 
semestre).

Pp. 381 _ Imagem 63– Empresa “Castilhos Lda, engenheiros e arquitectos”, na Av. 
Marginal, Luanda.
Fonte: O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 
10 de Agosto de 1963.

Pp. 381 _ Imagem 64 – Em ambiente de trabalho, no atelier.
Fonte: O século Ilustrado, Número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 
10 de Agosto de 1963.

CAPÍTULO 6 – A EDIFICAÇÃO DA OBRA PÚBLICA 
6.1. O EDIFÍCIO ISOLADO E A GENERALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – os programas oficiais 

Pp. 385 _ Imagem 1 – Habitação de colonos em Nova Lisboa.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 113.

Pp. 385 _ Imagem 2 – Comerciante ambulante – Damba.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 178.

Pp. 386 _ Imagem 3 – Nova Lisboa. O carácter europeu pretendido por Norton de 
Matos.
Fonte: Costa, Emilio, Os Portugueses fora de Portugal, in Boletim da Sociedade Luso-
Africana do Rio de Janeiro, Dezembro de 1938, nº24, pp. 9.

Pp. 387_ Imagem 4 – “A lição de Salazar” – o lado miserabilista das habitações e das 
famílias.
Fonte: Cartazes de propaganda política do estado novo 1933-1949, Biblioteca Nacional, 
1988, cartaz nº70.

6.1.1.A HABITAÇÃO 

Pp. 391 _ Imagem 5 – Habitação para o Delegado de Saúde da Portugália, (alçados e 
planta), Arq. Franz Schacherl, 1939.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 392 _ Imagem 6 – Habitação do Secretário de Administração para Regiões Planálticas, 
(alçados e plantas), Arq. Henrique Taveira Soares, 1939.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).
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Pp. 393 _ Imagem 7 – Residência para o Administrador da Circunscrição do Chitato, 
(alçados e plantas),Arq. Henrique Taveira Soares, 1940.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 394 _ Imagem 8 – Residência para o Director do Laboratório Central de Patologia 
Veterinária de Nova Lisboa, (alçados e plantas),1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 395 _ Imagem 9 – Habitação para o Director Técnico do Hospital de Sá-da-Bandeira, 
(plantas e alçados),1944.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 396 _ Imagem 10 – Moradias para Funcionários em Luanda, Arq. Vasco Regaleira, 
1944 (implantação e tipologias).
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 397 _ Imagem 11 – Habitações para funcionários solteiros na Damba, (alçados e 
planta), Arq. Franz Schacherl, 1944.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 398 _ Imagem 12-– Estudos de várias tipologias habitacionais para celibatários, 
(alçados e plantas), 1952.
Fonte: Aguiar, João António, L’Habitation dans les Pays Tropicaux, Féderation Internationale 
de l’Habitation et de l’Urbanisme, Lisboa, 1952.

Pp. 399 _ Imagem 13 – Habitações do Pessoal do Posto Zootécnico da Damba, (alçados 
e planta), Arq. Franz Schacherl, 1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 400 _ Imagem 14 – Casas para Funcionários em África, Habitação Colectiva, (plantas 
e alçados), 1944.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 401 _ Imagem 15 – Casas para Funcionários em África, Habitação Unifamiliar, 
(alçados e planta), 1944.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 402 _ Imagem 16 – Habitações para Funcionários em África, (alçado e planta), s/d.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 404 _ Imagem 17 – Habitações para Trabalhadores do Quinga, (planta, alçado, e 
perspectiva), Arq. J. Garcia de Castilho, 1944.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 405 _ Imagem 18– Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos, (planta e alçado) 
solução do Arq. Alberto Sousa, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 405 _ Imagem 19 – Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos, (planta e 
perspectiva) solução do Arq. Mário de Oliveira, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 406 _ Imagem 20– Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos, (planta e alçado) 
solução do Arq. Paulo de Carvalho Cunha, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).
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Pp. 407 _ Imagem 21 – Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos, (planta e alçado) 
solução do Arq. António Egea, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 408 _ Imagem 22 – Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos, (planta e 
perspectiva) solução do Arq. Augusto Lopes Galvão, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 408 _ Imagem 23 – Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos, (planta e 
perspectiva) solução do Arq. João António Aguiar, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 409_ Imagem 24 – Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos, (planta e 
alçados) solução do Arq. Vasco Regaleira, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 410_ Imagem 25 – Concurso de Casas para Trabalhadores Colonos, (planta e 
perspectivas) solução do Arq. Eurico Pinto Lopes, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 411 _ Imagem 26 – Casa do Presidente da Câmara de Luanda – Concurso, (localização 
e perspectiva geral), Arq. Antonieta Jacinto e Arq. Silva Dias, 1959. 
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 412 _ Imagem 27 – Casa do Presidente da Câmara de Luanda (maquete, perspectivas 
parciais plantas e alçados).
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 413 _ Imagem 28 – Bairro Indígena de Luanda, casa tipo para chefe de povoação, 
1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 413 _ Imagem 29 – Bairro Indígena de Luanda, casas de 2 divisões, 1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 414 _ Imagem 30 – Bairro Indígena de Luanda, posto de tratamentos, 1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 414 _ Imagem 31 – Bairro Indígena de Luanda, casas de 3 divisões, 1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 415 _ Imagem 32-35 – Bairro de pescadores no Cacuaco, Arq. Antonieta Jacinto, 
(maquete e fotografias do bairro), 1958.
Fonte: Arquivo pessoal da Arq. Antonieta Jacinto.

Pp. 416 _ Imagem 36 – Bairro de pescadores no Cacuaco, Arq. Antonieta Jacinto, 1958.
Fonte: Arquivo pessoal da Arq. Antonieta Jacinto. 

Pp. 416 _ Imagem 37 – Bairro de pescadores no Cacuaco, Arq. Antonieta Jacinto, 
(tipologias), 1958.
Fonte: Arquivo pessoal da Arq. Antonieta Jacinto. 

Pp. 417 _ Imagem 38– Bairro Indígena nº1 de Luanda, (Implantação, plantas, alçados, 
cortes e pormenores), Arq. Antonieta Jacinto, 1958.
Fonte: Arquivo pessoal da Arq. Antonieta Jacinto. 
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Pp. 418 _ Imagem 39 – Local de intervenção do Aldeamento 1 do Bairro de Pescadores 
- Ilha de Luanda, 1963.
Fonte: Cortez, José, A Habitação dos Axiluanda, Divisão de Etnologia e Etnografia do 
IICA, Luanda, 1960. 

Pp. 418 _ Imagem 40– Plano para Bairro de Pescadores, Aldeamento 1, Ilha de Luanda, 
Arq. Simões de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963. 
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho. 

Pp. 419 _ Imagem 41-42 – Habitações tradicionais dos Axiluanda - Ilha de Luanda.
Fonte: Cortez, José, A Habitação dos Axiluanda, Divisão de Etnologia e Etnografia do 
IICA, Luanda, 1960.  

Pp. 419 _ Imagem 43-46 – Bairro de Pescadores - Ilha de Luanda, Perspectiva e Tipologias 
– do T2 ao T4, Arq. Simões de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963. 
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho. 

Pp. 420 _ Imagem 47– Bairro Prenda, Luanda, Maquete, Arq. Simões de Carvalho, 1964.
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 420 _ Imagem 48 – Bairro Prenda em Luanda, ainda em obra, Arq. Simões de 
Carvalho, 1964.
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 421 _ Imagem 49-50 – Bairro Prenda, Habitação unifamiliar, Casa do Arq. Simões de 
Carvalho, 1966.
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 422 _ Imagem 51 – Bairro Prenda, Edifício de Habitação Colectiva, (implantação 
planta, cortes e alçados) Lt.11, Arq. Simões de Carvalho, 1964.
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 423 _ Imagem 52 – Bairro Prenda, Edifícios de Habitação Colectiva, (implantação, 
plantas, corte e alçado) Lt.17, Arq. Simões de Carvalho, 1964.
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 424 _ Imagem 53 – Bairro Prenda, Edifícios de Habitação Colectiva, (cortes e alçado 
- detalhe) Lt.17, Arq. Simões de Carvalho, 1964.
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 425 _ Imagem 54-55 – Aldeamento da Quilunda, Luanda. Arq. Simões de Carvalho, 
1964.
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Simões de Carvalho. 

Pp. 426 _ Imagem 56 – Aldeamento da Quilunda, Luanda, (planta e cortes), Arq. Simões 
de Carvalho, 1964.
Fonte: Junta Provincial de Povoamento de Angola. A habitação em núcleos de povoamento, 
Edição da JPP, Luanda, 1964

Pp. 427 _ Imagem 57 – Habitações para “colono tipo”, para Danba e Balongongo, T1 e 
T3.
Fonte: Junta Provincial de Povoamento de Angola. A habitação em núcleos de povoamento, 
Edição da JPP, Luanda, 1964.

Pp. 427 _ Imagem 58 – Habitações Evolutivas para “colono tipo”. Do T2 sem cozinha nem 
I.S. (1ª fase) para o T3 (3ª fase)
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Fonte: Junta Provincial de Povoamento de Angola. A habitação em núcleos de povoamento, 
Edição da JPP, Luanda, 1964

Pp. 428 _ Imagem 59 – Habitações Evolutivas para Indígenas – Tipo A, Regedoria de 
Viana. Do T1 (1ª fase) ao T3 (3ª fase). A sala e cozinha existem no exterior da habitação, 
alpendre, numa tentativa de aproximação ao habitat tradicional.
Fonte: Junta Provincial de Povoamento de Angola. A habitação em núcleos de povoamento, 
Edição da JPP, Luanda, 1964.

Pp. 428 _ Imagem 60 – Habitações Tipo para professores, enfermeiros ou operários 
especializados.
Fonte: Junta Provincial de Povoamento de Angola. A habitação em núcleos de povoamento, 
Edição da JPP, Luanda, 1964.

Pp. 428 _ Imagem 61 – Habitações para colonos cabo-verdianos em Mabuya-Cabiri. 
Fonte: Junta Provincial de Povoamento de Angola. A habitação em núcleos de povoamento, 
Edição da JPP, Luanda, 1964.

Pp. 429 _ Imagem 62– Habitações para colonos portugueses em Luxia e Sacassange.
Fonte: Junta Provincial de Povoamento de Angola. A habitação em núcleos de povoamento, 
Edição da JPP, Luanda, 1964.

Pp. 430 _ Imagem 63– Inquérito à Habitação em Luanda. Observações de várias pessoas 
entre as quais o Arq. Pinto da Cunha.
Fonte: CULTURA, Luanda, Jan. e Março de 1958, nº2 e 3, pp. 12.

6.1.2. OS EQUIPAMENTOS 
6.1.2.1.Os Edifícios Médico – Sanitários 

Pp. 432 _ Imagem 64 – Depósitos de Medicamentos em Luanda, (planta e alçado),  
Jorge Silva, 1937.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 434 _ Imagem 65-66– Maternidade Indígena de Luanda, (planta, alçado e fotografia), 
Jorge Silva, 1937.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).
(fotografia) - Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da 
Direcção dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 435 _ Imagem 67 – Hospital de Henrique de Carvalho, (alçados), Arq. Franz Schacherl, 
1941.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 436 _ Imagem 68 – Hospital de Henrique de Carvalho, (plantas), Arq. Franz Schacherl, 
1941.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 437 _ Imagem 69 – Pavilhão para Isolamento do Hospital de Sá-da-Bandeira, (planta 
e alçado), 1944. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 438 _ Imagem 70 – Dispensário de higiene Infantil e Maternal, (planta, cortes e 
alçado), 1945 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 
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Pp. 439 _ Imagem 71 – Hospital Regional de Sá-da-Bandeira, (planta), Arq. Lucínio Cruz 
e Arq. João Aguiar,1950. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 440 _ Imagem 72 – Hospital de Malange.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 441 _ Imagem 73 – Hospital de Malange, (planta e alçados), Arq. João 
Simões,1951. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 442 _ Imagem 74 – Hospital Regional de Benguela, Enfermaria de Infecto-contagiosas, 
(implantação), Arq. Lucínio Cruz, 1953. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 443 _ Imagem 75 – Hospital Regional de Benguela, Enfermaria de Infecto-contagiosas, 
(plantas e alçados), Arq. Lucínio Cruz, 1953. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 444 _ Imagem 76 – Hospital Regional de Benguela, Banco e Consulta Externa, (planta 
e alçado), Arq. Lucínio Cruz e João Aguiar, 1953. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 445 _ Imagem 77 – Hospital Regional de Luanda, Bloco de Pediatria, Maternidade e 
Cirurgia, (implantação, planta e alçado), Arq. Lucínio Cruz e João Aguiar, 1953. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

6.1.2.2. A aposta na Educação 
O Ensino Oficial 

Pp. 451 _ Imagem 78 – Liceu Salvador Correia em Luanda, Instalações de Educação 
Física, (implantação, planta e alçado), José Costa e Silva, 1945.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 452 _ Imagem 79-80 – Liceu Salvador Correia em Luanda.
Fonte: 79 - Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp.90.
Fonte: 80 - Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da 
Direcção dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 452 _ Imagem 81-82 – Liceu Salvador Correia em Luanda, entrada e galeria dos 
pátios
Fonte: Pires, Rui, (org. e fotos); Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da Direcção 
dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 453 _ Imagem 83 – Liceu Salvador Correia em Luanda, Instalações da Piscina, 
(implantação, planta, alçados e perspectiva), José Costa e Silva, 1945.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 454 _ Imagem 84-85 – Liceu Nacional Diogo Cão em Sá-da-Bandeira, (vista aérea, 
implantação, planta e alçado),1939.
Fonte: 84 - Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 139.
Fonte: 85 - Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).
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Pp. 455 _ Imagem 86 – Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues e Liceu Nacional 
Norton de Matos, Nova Lisboa. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 121.

Pp. 456 _ Imagem 87 – Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues, Nova Lisboa, 
antes da ampliação, (implantação, planta e alçado), Arq. Braga de Sousa, 1953.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 457 _ Imagem 88 – Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues, Nova Lisboa.
Fonte: A província de Angola, Luanda, 15 Agosto de 1958. 

Pp. 457 _ Imagem 89 – Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues, Nova Lisboa, 
depois da ampliação, (implantação, planta e alçado), Arq. Eurico Pinto Lopes, 1957.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 459 _ Imagem 90 – Escola Elementar para Silva Porto, (implantação, planta e alçado), 
Arq. Fernando Saraiva e Lucínio Cruz,1956.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 460 _ Imagem 91 – Escola Comercial do Lobito, (implantação), Arq. Fernando Saraiva 
e Arq. Lucínio Cruz, 1958. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 461 _ Imagem 92 – Escola Comercial do Lobito, (planta e alçados), Arq. Fernando 
Saraiva e Arq. Lucínio Cruz, 1958. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 462 _ Imagem 93-94 – Liceu do Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1956.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Castro Rodrigues.

Pp. 463 _ Imagem 95-96 – Colégio – Liceu de Henrique de Carvalho (planta e maquete), 
Arq. Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias, 1958/9.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 464 _ Imagem 97 – Durante a obra.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 464 _ Imagem 98-99  – Colégio – Liceu de Henrique de Carvalho, perspectiva da 
entrada e átrio, Arq. Antonieta Jacinto e Arq. Francisco Silva Dias, 1958/9.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 465 _ Imagem 100-102 – Aproximação ao edifício, átrio e jardim interior aberto.
Fonte: Arquivo pessoal, 2004.

Pp. 465 _ Imagem 103-105-– Átrio de entrada, escadas e grelhas da galeria de acesso 
às salas de aula.
Fonte: Arquivo pessoal, 2004.

Pp. 466 _ Imagem 106-108 – Escola do Bairro Indígena em Luanda, o edifício e durante 
a aula, Arq. Antonieta Jacinto, 1959.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 467 _ Imagem 109 – Escola do Bairro Indígena em Luanda, (planta, alçados e 
perspectiva), Arq. Antonieta Jacinto, 1959.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias. 
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Pp. 468 _ Imagem 110 – Jardim Escola da Ilha de Luanda, (planta e perspectiva), Arq. 
Simões de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 468 _ Imagem 111 – Escola Primária na Ilha de Luanda, (planta e perspectiva), Arq. 
Simões de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho. 

Pp. 469 _ Imagem 112 – Faculdade de Medicina da Universidade de Luanda, (perspectiva 
), Arq. Simões de Carvalho, 1969.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho. 

A educação religiosa, uma alternativa 

Pp. 470 _ Imagem 113 – A escola plurirracial.  
Fonte: O século Ilustrado, número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 
10 de Agosto de 1963.

Pp. 471 _ Imagem 114 – Paço Episcopal em Silva Porto, (implantação e perspectiva), Arq. 
Galhardo Zilhão, 1944.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 472 _ Imagem 115 – Paço Episcopal em Silva Porto, (plantas e alçados), Arq. Galhardo 
Zilhão, 1944.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 473 _ Imagem 116 – Colégio de S. José de Cluny em Luanda, (planta, corte e alçado), 
Arq. Franz Schacherl, 1942.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 474 _ Imagem 117-118– Colégio de S. José de Cluny em Luanda.
Fonte: 117- Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp. 91.
Fonte: 118- Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da 
Direcção dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 474_ Imagem 119-120 – Colégio de S. José de Cluny em Luanda, Igreja e galeria do 
pátio.
Fonte: Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da Direcção 
dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 475 _ Imagem 121 – Colégio de S. José de Cluny em Luanda, (planta e alçados), Arq. 
Vasco Regaleira, 1943
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 477 _ Imagem 122 – Colégio de N. Senhora de Fátima em Moçâmedes, (perspectiva, 
planta e alçado), Arq. Eurico Pinto Lopes, 1953.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 478 _ Imagem 123 – Colégio do Espírito Santo em Nova Lisboa, (perspectiva e 
implantação), Arq. David de Oliveira Lopes, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 479 _ Imagem 124 – Colégio do Espírito Santo em Nova Lisboa, (perspectivas), Arq. 
David de Oliveira Lopes, 1952. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).
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Pp. 479 _ Imagem 125 – Residência Missionária para a Missão Católica do Bailundo, 
(planta) Arq. Eurico Pinto Lopes, 1964. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 480 _ Imagem 126 – Residência Missionária para a Missão Católica do Bailundo, 
(perspectiva), Arq. Eurico Pinto Lopes, 1964. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

6.1.2.3. Os Espaços de Culto  

Pp. 482 _ Imagem 127 – Antes da criação da cidade do Huambo, Igreja da Missão, 
1912.
Fonte: Mattos, Norton de, Memórias e Trabalhos da Minha Vida, Editora Marítimo Colonial, 
3ª Edição, Lisboa, 1944, III Volume, pp. 225.

Pp. 482 _ Imagem 128– Igreja da Muxima.
Fonte: Mensário Administrativo – Publicação de Assuntos de Interesse Ultramarino, Edição 
do “Fundo de Turismo e Publicidade”, Luanda, Janeiro a Julho de 1960, números 149 a 
154.

Pp. 482 _ Imagem 129 – Ruínas da Sé de N. Senhora do Congo, S. Salvador
Fonte: Mensário Administrativo – Publicação de Assuntos de Interesse Ultramarino, Edição 
do “Fundo de Turismo e Publicidade”, Luanda, Janeiro a Julho de 1960, números 149 a 
154. 

Pp. 482 _ Imagem 130 – Igreja de N. Senhora da Vitória, Massangano .
Fonte: Mensário Administrativo – Publicação de Assuntos de Interesse Ultramarino, Edição 
do “Fundo de Turismo e Publicidade”, Luanda, Janeiro a Julho de 1960, números 149 a 
154. 

Pp. 482 _ Imagem 131 – Actual Igreja de S Salvador. 
Fonte: Mensário Administrativo – Publicação de Assuntos de Interesse Ultramarino, Edição 
do “Fundo de Turismo e Publicidade”, Luanda, Janeiro a Julho de 1960, números 149 a 
154. 

Pp. 482 _ Imagem 132 – Sé Catedral de Luanda.  
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp. 43.

Pp. 483 _ Imagem 133 – Igreja do Carmo, Luanda.  
Fonte: Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da Direcção 
dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 483 _ Imagem 134 – Ermida da Nazaré, Luanda. 
Fonte: Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da Direcção 
dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 485 _ Imagem 135– Cathedral de Nova Lisboa, (planta e alçados), Arq. Vasco 
Regaleira, 1945.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 486 _ Imagem 136 – Igreja da Missão Católica do Jau, (planta e cortes), Arq. Eurico 
Pinto Lopes, 1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).



URBANISMO E ARQUITECTURA EM ANGOLA  DE NORTON DE MATOS À REVOLUÇÃO610

Pp. 487 _ Imagem 137 – Igreja de N. Senhora d’Assunção, Sá-da-Bandeira, (implantação, 
planta e alçados), Arq. Alberto Braga de Sousa, 1953.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 488 _ Imagem 138-139 – Capela do Colonato do Loge, anos 50.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 488_ Imagem 140 – Igreja de Sta. Comba Dão, Colonato da Cela, 1958/9.
Fonte: Salvador, Paulo, Era uma vez...Angola, Quimera, 2ª Edição, Lisboa, 2004, pp. 67.

Pp. 489 _ Imagem 141-142 – Igreja de Henrique de Carvalho, anos 50.
Fonte: Revista Turismo - número especial dedicado à província de Angola, Lisboa,1964, 
IV Série, nº7/8 e www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm

Pp. 490 _ Imagem 143-145 – Igreja do Sumbe, Arq. Castro Rodrigues, 1966
Fonte: 144- Fernandes, José Manuel, Geração Africana - Arquitectura e Cidades em 
Angola e Moçambique-1925/75, Livros Horizonte, Lisboa, 2002, pp. 49.
Fonte: 143 e 145 - Arquivo pessoal do Arq. Castro Rodrigues.

6.1.2.4. Cultura e Lazer 

Pp. 491 _ Imagem 146 – Piscina de Henrique de Carvalho.
Pp. 491 _ Imagem 147 – Piscina de Salazar.
Pp. 492 _ Imagem 148 – Piscina do Dundo - Diamang.
Pp. 492 _ Imagem 149 – Piscina de Noqui. 
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 493 _ Imagem 150 – Centro Recreativo para a Cela, Sta. Comba Dão, (planta, cortes 
e alçados), 1952
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 494 _ Imagem 151 – Clube de Golfe de Luanda, (implantação, plantas e alçados), 
Arq. Antonieta Jacinto e Arq. Francisco Silva, 1960
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 495 _ Imagem 152 – Sede do Automóvel Clube de Angola, Luanda, duas soluções 
(maquetes, localização e implantação), Arq. Antonieta Jacinto e Arq. Francisco Silva, 
1960 
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 496 _ Imagem 153 – Parque Desportivo de Salazar, (maquete), Arq. Antonieta Jacinto 
e Arq. Francisco Silva, 1959.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e Francisco Silva Dias.

Pp. 497 _ Imagem 154 – Pavilhão Gimnodesportivo de Luanda, (perspectiva), Arq. Simões 
de Carvalho, 1971/73.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 498 _ Imagem 155 – Museu de Benguela, (plantas e alçados), Arq. Fernando Batalha, 
1952.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 499 _ Imagem 156 – Museu para Luanda, (implantação), Arq. José M. Galhardo 
Zilhão, 1953.
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Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 500 _ Imagem 157 – Museu para Luanda, (planta, alçado e perspectiva), Arq. José 
M. Galhardo Zilhão, 1953.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 501 _ Imagem 158-161 – Museu do Dundo, salas de exposição e edifício.
Fonte: (das salas) Porto, Nuno (coord.), Angola a Preto e Branco, Fotografia e Ciência 
no Museu do Dundo 1940-1970, Edição do Museu Antropológico da Universidade de 
Coimbra, Coimbra, 1999, pp. 101.
     (158) (do edifício) www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm 

Pp. 503 _ Imagem 162 – Cartaz publicitário dos Cinemas Restauração, a discriminação 
explícita.
Fonte: CULTURA, Luanda, Nov. de 1957, nº1.

Pp. 503 _ Imagem 163– Cinema Restauração, Luanda, Arq. João e Luís Castilho, 1946.
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp. 114.

Pp. 503 _ Imagem 164 – Cinema Tropical-dancing, Luanda. 
Fonte: Pires, Rui, (org. e fotos) Sousa, Neves e (desenhos), Luanda, Edição da Direcção 
dos Serviços de Economia-Secção de Publicidade, Porto, s/d.

Pp. 503 _ Imagem 165-166 – Cinema Miramar, Luanda, Arq. João e Luís Castilho, anos 
60.
Fonte: (162) Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, 
Lisboa, Dez. de 1963.
        (163) O século Ilustrado, número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao 
nº1336, 10 de Agosto de 1963.

Pp. 504 _ Imagem 167– Cinema Avis, Luanda, 1960.
Fonte: Ronda pelo Ultramar, Angola terra de Portugal, Edições Tapete Mágico, Lisboa, 
Dez. de 1963.

Pp. 505 _ Imagem 168-169 – Cineteatro Flamingo, Lobito, Arq. Castro Rodrigues, anos 
60.
Fonte: (165) Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2000, pp.89.
         (166) Arquivo Pessoal do Arq. Castro Rodrigues. 

Pp. 506 _ Imagem 170-171 – Cine-esplanada Kalunga Benguela, anos 60.
Fonte: (167) O Distrito de Benguela – 1617/1967, Editado pelos Serviços de Informação 
do Governo do Distrito de Benguela, Benguela, 1967. 
          (168) www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm

pp. 506 – Imagem 172-176 – Centro de Radiodifusão de Angola, Luanda, Arq. Simões de 
Carvalho, 1967.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

6.1.2.5. Edifícios Administrativos  

Pp. 508 – Imagem 177 – Edifício da Junta Local da Bela Vista, (planta e alçados), Arq. 
Henrique Taveira Soares, 1940.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).
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Pp. 509 _ Imagem 178 – Edifício da Intendência do Distrito do Huambo, (planta e alçados), 
Arq. Franz Schacherl, 1940.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 511 _ Imagem 179 – Edifício da Associação Comercial do Planalto de Benguela, Nova 
Lisboa, (planta e alçado), Arq. Lafayette Costa e Arq. Franz Schacherl, 1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 512 _ Imagem 180 – Edifício da Associação Comercial do Planalto de Benguela, Nova 
Lisboa, (plantas e alçados), Arq. Vasco Regaleira, 1945.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 512 _ Imagem 181 – Edifício da Associação Comercial do Planalto de Benguela, Nova 
Lisboa.
Fonte: www.nossoskimbos.projecto-design.com/galeria.htm.

Pp. 514 _ Imagem 182 – Edifício da Repartição de Geologia e Minas de Luanda, 
(implantação, planta e alçado), Arq. Franz Schacherl, 1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 515 _ Imagem 183 – Edifício dos Correios de Benguela, (implantação), Arq. José 
Moraes Amado, 1947.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 516 _ Imagem 184 – Edifício dos Correios de Benguela, (planta e alçado), Arq. José 
Moraes Amado, 1947.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 517 _ Imagem 185 – Edifício da Administração do Porto de Luanda, (planta e alçados), 
Arq. Eurico Pinto Lopes, 1943.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 518 _ Imagem 186 – Edifício da Estação Telegráfica de Teixeira Pinto, (planta e 
alçados), 1950.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 519 _ Imagem 187 – Edifício da Fazenda e Contabilidade de Luanda, (planta e 
alçado), Arq. Ribeiro Martins, 1953.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 520 _ Imagem 188 – Edifício da Fazenda e Contabilidade de Luanda, (planta e 
alçado), Arq. João Aguiar, 1953. 
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 521 _ Imagem 189 – Edifício da Fazenda e Contabilidade de Luanda, em 
construção.
Fonte: O século Ilustrado, número Especial Dedicado a Angola, em Separata ao nº1336, 
10 de Agosto de 1963.

Pp. 522 _ Imagem 190 – Estação dos CTT na Ilha de Luanda, (planta e perspectiva), Arq. 
Simões de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 522 _ Imagem 191 – Estação dos CTT de Cabinda, (perspectiva), Arq. Simões de 
Carvalho, 1969/70.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.
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Pp. 523 _ Imagem 192 – Estação dos CTT de Silva Porto, (perspectivas), Arq. Simões de 
Carvalho, 1969/70. 
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 523 – Imagem 193– Edifício dos Serviços Centrais de Luanda, (perspectiva), Arq. 
Simões de Carvalho, 1973.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Os mercados 

Pp. 524 _ Imagem 194-195 – Mercado do Musseque e Mercado de S. Paulo, Luanda. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Luanda, Edição do Autor, Lisboa, 2002, pp.118.

Pp. 524 _ Imagem 196 – Mercado de Nova Lisboa, (perspectiva). 
Fonte: Aguarela sobre cartão. Arquivo pessoal dos arquitectos Antonieta Jacinto e 
Francisco Silva Dias.

Pp. 524 _ Imagem 197 – Mercado de Moçâmedes. 
Fonte: Loureiro, João, Memórias de Angola, Edição do Autor, Lisboa, 2001, pp.161.

Pp. 525 _ Imagem 198 – Mercado Quinaxixi, Luanda, Arq. Vasco Viera da Costa, 1952.
Fonte: Revista Turismo – número especial dedicado à província de Angola, IV Série nº7/8, 
Lisboa,1964, pp.180.

Pp. 526 _ Imagem 199-200 – Novo Mercado, Lobito, Arq. Castro Rodrigues, 1958. 
Fonte: Arquivo pessoal Arq. Castro Rodrigues.

Pp. 526 _ Imagem 201-202 – Mercado do Caputo, Luanda, Arq. Simões de Carvalho, 
1962/65.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Pp. 527 _ Imagem 203 – Comércio, Ilha de Luanda, (planta e perspectiva), Arq. Simões 
de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.

Edifícios ao serviço da Justiça

Pp. 528 _ Imagem 204 – Colónia Penal de Silva Porto, Cadeia do Ultramar, Plano Geral, 
Arq. Rodrigues Lima, 1944
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 528 _ Imagem 205 – Colónia Penal de Silva Porto, Cadeia do Ultramar, Plano de 
Conjunto dos Serviços administrativos, enfermaria, bairro residencial e anexos, Arq. 
Rodrigues Lima, 1944
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU). 

Pp. 529 _ Imagem 206 – Colónia Penal de Silva Porto, Cadeia do Ultramar –100 reclusos, 
(plantas, corte e alçado), Arq. Rodrigues Lima, 1944.
Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, (AHU).

Pp. 530 _ Imagem 207 – Esquadra da Polícia da Ilha de Luanda, (planta e perspectiva), 
Arq. Simões de Carvalho e Arq. Pinto da Cunha, 1963.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Simões de Carvalho.
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Pp. 531 _ Imagem 208 – Palácio da Justiça de Novo Redondo, Arq. Castro Rodrigues, 
1972.
Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Castro Rodrigues.

6.2. A EDIFICAÇÃO DA OBRA PÚBLICA – UMA SÍNTESE

Pp. 536 _ Imagem 209-210 – A expressão das várias arquitecturas angolanas, (Largo da 
Mutamba em Luanda e Moçâmedes).
Fonte: Fotografia e Postal ilustrado - Arquivo pessoal do Arq. Francisco da Silva Dias.
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ANEXOS

OS ARQUITECTOS, A OBRA  
A lista de Arquitectos em Angola é vasta, como vasto é o número de projectos e obras 

executados.

Com esta listagem, pretende-se não só enumerar um conjunto de pessoas que interveio 

na transformação do território ao longo do tempo, mas também abordar a sua obra, quer 

de arquitectura quer de urbanismo. Não temos a pretensão de ter esgotado os nomes 

de todos os autores obreiros de Angola, onde, provavelmente, terão ficado por identificar 

muito mais projectos e obras destes autores, bem como outros arquitectos, que aqui 

não constam.

Alberto Braga de Sousa – Profissional Liberal e funcionário do Gabinete de Urbaniza-

ção Colonial em Lisboa. Concurso de casas para colonos no Limpopo e Cunene, 1953; 

Concurso de Projecto para duas casas para trabalhadores colonos, 1953; Edifício da 

Alfândega de Luanda (sem data), Escola Comercial e Industrial Sarmento Rodrigues em 

Nova Lisboa - 1º proj. 1953; Projecto da Igreja de N.ª Sra. d’Assunção em Sá-da-Ban-

deira 1953. 

ARS, Arquitectos – Atelier de arquitectura do Porto, formado em 1930, de que faziam 

parte António F. Cabral, Fernando C. Leitão e Mário Cândido de Morais Soares 572 - Es-

cola de Colonizadores da Cela, 1954 (elaborado em Portugal).

Augusto Lopes Galvão – Habitações para trabalhadores rurais, 1953; Concurso de 

Projecto para duas casas para trabalhadores colonos, 1953.

Adérito Barros – Plano de Zonas de ocupação Imediata de Baía Farta, anos 60; Plano 

de Zonas de ocupação Imediata de Henrique de Carvalho 1973; Plano de Zonas de 

ocupação Imediata de Lumeje 1973; Plano de Zonas de ocupação Imediata de Cuango 

1973; Plano de Zonas de ocupação Imediata de Luachimo 1974.02.15; Plano de Zonas 

de ocupação Imediata de Caculama 1973; Plano de Zonas de ocupação Imediata do 

Cambulo (sem data); Plano de Zonas de ocupação Imediata de Portugália (sem data); 

Plano de Zonas de ocupação Imediata de Chibemba 1974; Plano de Zonas de ocupação 

Imediata de Xá-Muteba, 1974; Plano de Zonas de ocupação Imediata do Cuango, 1973.

572 Pedreirinha, José Manuel, Dicionário dos Arquitectos Activos em Portugal, do século I à actualidade, Edições 
Afrontamento, Porto, 1994, pp. 60
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A. Ribeiro Martins – Edifício da Fazenda e Contabilidade de Luanda 1952 (não executado).

Alberto Dias 573 – integrou a Câmara Municipal de Luanda em 1956 e, a partir de 1962, 

o Gabinete de Urbanismo da mesma câmara, coordenado por Simões de Carvalho. De-

senvolveu actividade como profissional liberal, nomeadamente com João Paulo Graça.

Antonieta Jacinto (Silva Dias) 574 – Funcionária da Direcção dos Serviços de Obras 

Públicas e Transportes em Luanda (1957 – 1960), Bairro para pescadores no Cacuaco, 

Bairro Indígena em Luanda 1958, Escola de Bairro Indígena em Luanda 1958, Estudo 

Urbanístico de uma Zona Residencial para Porto Alexandre em 1958, Plano de Urbani-

zação de Baía dos Tigres 1958; Club de Golf de Luanda – Benfica, 1960; Moradia Pires 

Coelho – Futungo de Belas (com Francisco da Silva Dias); Edifício de Habitação e co-

mércio em Luanda, 1960; 2º prémio no Concurso para a Residência do Presidente da 

Câmara de Luanda, 1959 (com Francisco da Silva Dias).

António Campino - integrou o Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal de Luan-

da em 1961. Desenvolveu grande actividade como profissional liberal, nomeadamente 

edifícios de habitação em Luanda; Hotel Presidente na Av. Marginal de Luanda, anos 70.

Alberto Pessoa - Edifício misto na Mutamba, anos 50.

António Matos Veloso - Funcionário da Câmara Municipal de Luanda em 1957/58, sob 

proposta do Arq. Vieira da Costa. Também desenvolveu actividade como profissional 

liberal. Interveio na imprensa escrita sobre o problema da habitação.

Cassiano Branco – Estação C.F. Lobito e regularização da Praça 1936, Armazém em 

Moçâmedes e Lucira 1929.

Cristino da Silva – Lobito???

Carlos Roma Machado, Cor. Eng.ª. - Anteprojecto do 1º Plano para o Huambo, 1912.

David Moreira da Silva - Plano de Urbanização de Luanda com Etienne De Gröer, 

1942.

David de Oliveira Lopes – Colégio do Espírito Santo, em Nova Lisboa, 1952.

Dias da Silva – Integrou o Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal de Luanda, 

em 1961.

573 Pai do Arq. Adalberto Dias.

574 Antonieta Jacinto e Antonieta Silva Dias são uma e a mesma pessoa, sendo o primeiro o nome de solteira e 
pelo qual era conhecida em Angola, e o segundo, pelo qual passaria também a ser conhecida, o resultado da adop-
ção do apelido Silva Dias, do arquitecto com quem casaria. No entanto, e durante o período em que trabalhou em 
Angola, quer nos projectos por si elaborados quer em pareceres dados enquanto chefe da Direcção dos Serviços 
das Obras Públicas assinaria sempre como Antonieta Jacinto.
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Eugénio Fonseca do Nascimento – Obras Públicas em Benguela, entre 1957/60.

Eurico Pinto Lopes – Projecto do Colégio de N.ª S.ª de Fátima em Moçâmedes, 1953; 

Projecto do Edifício da Administração do Porto de Luanda, 1948; Projecto de Residência 

Missionária para a Missão Católica do Bailundo, 1964, Ampliação da Escola Comercial 

e Industrial Sarmento Rodrigues em Nova Lisboa, 1957; Concurso de casas para Traba-

lhadores Colonos, 1953.

Etienne De Gröer - Plano de Urbanização de Luanda, com David Moreira da Silva, 

1946.

Fernando Batalha – Representante da Delegação de Angola do Gabinete de Urbaniza-

ção Colonial, 1950-1956 (data da sua extinção), Funcionário dos Monumentos Nacionais 

em Luanda; Plano Geral de Urbanização de Baía Farta, 1955; Plano Geral de Urbaniza-

ção de Malange, 1951 (com João Aguiar); Plano Geral de Urbanização de Teixeira da Sil-

va. 1951 (com João Aguiar); Plano Geral de Urbanização de Catumbela, 1952 (com João 

Aguiar); Plano Geral de Urbanização da Cela (das várias aldeias), 1955; Palácio do Go-

verno Geral em Luanda, 1940; Edifício da Fazenda de Benguela, 1952; Reabilitação do 

Museu de Benguela, 1952; desenvolveu também actividade como Profissional Liberal.

Franz Shacherl - Projecto de Residência para o Delegado da Portugália, 1939, Projecto 

do edifício para a Intendência do Distrito do Huambo, 1940, Projecto de Residência para 

o Intendente do Huambo, 1940 (com H. Taveira Soares); Anteprojecto para Pousada em 

Duque de Bragança, 1940; Hospital de Henrique de Carvalho, 1941; Edifício de Geologia 

e Minas em Luanda, 1943; (posteriormente por Vasco Regaleira); Projecto de Residên-

cia para o Director do Posto Zootécnico da Damba, 1944; Projecto de Habitações para 

Funcionários Solteiros na Damba, 1944; Projecto das Habitações do pessoal do Posto 

Zootécnico da Damba, 1943; Edifício da Intendência do Huambo, 1940; Estudo Prévio 

para Hotel em Luanda, 1942 (posteriormente por Vasco Regaleira, em 1943), Antepro-

jecto de Colégio e Internato para a Irmandade de S. José de Cluny, 1942 (posteriormente 

por Vasco Regaleira, em 1943); Associação Comercial do Planalto de Benguela, 1943 

(com Lafayette Costa).

Francisco Castro Rodrigues - Arquitecto Chefe de Repartição, depois Director dos 

Serviços de Urbanização e Arquitectura na Câmara Municipal do Lubito entre 1953 e 

1988. Consultor da Câmara Municipal de Novo Redondo; 

Plano de Urbanização do Lobito e sua adaptação, de Vila da Catumbela e da Jamba 

(Kassinga Norte); Unidades de Vizinhança do Alto Liro, Zonas Turísticas para Porto Am-

boim, Alto-Ama e Damba; Planos Directores do Lobito, Novo Redondo, Kassinga Norte 

e Kassinga Sul; Ampliação dos Paços do Concelho do Lobito, Luena, Sumbe  e Ganda; 

Aerogare do Lobito; Liceu Nacional do Lobito e Municipal do Sumbe; Palácio da Justiça 
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e Cadeia de Sumbe; Missão Católica e sua igreja no Alto Liro (Lobito); Igreja Evangélica 

(Lobito); Catedral do Sumbe; Cine-Esplanadas “Flamingo” e “Baía” (Lobito); Hospitais 

do Sindicato dos Empregados de Escritório (Ganda) e para Tchamutete (Companhia 

Mineira de Lobito); Lar para 3ª Idade (feminino) e projecto-tipo da Biblioteca Pública 

para os Bairros Alto Liro, Bloco Multifamiliar para a Companhia de Seguros Universal e 

outras moradias, edifícios comerciais, fábricas, etc. (Lusolanda, Sorel, Vigorosa, Guedal, 

Robert Hudson, etc) Biblioteca Municipal para a cidade da Ganda, Sede do Rádio Clube 

do Kuanza Sul, Ampliação e adaptação a hotéis: “Turimar”, “Infante D. Henrique”, etc; 

Restaurante Camarário na Ponta da Restinga, Lobito; Fábrica de Tintas Robbialac no 

Lobito (a primeira em África).575

Francisco da Silva Dias – Funcionário da Câmara Municipal de Luanda  576 e da Di-

recção dos Serviços de Obras Públicas e Transportes (1958 – 1960); Colégio-Liceu de 

Henrique de Carvalho, 1957/8; Plano de Urbanização e Arranjo do Centro Cívico de Tei-

xeira de Sousa, 1960, Parque desportivo de Vila Salazar, 1959; Club de Golf de Luanda 

– Benfica, 1960 (com Antonieta Jacinto); Moradia Pires Coelho – Futungo de Belas (com 

Antonieta Jacinto); Edifício de Habitação em Luanda, 1960 (com Antonieta Jacinto); Par-

que Infantil no Luso, 1960; 2º prémio no Concurso para a Residência do Presidente da 

Câmara de Luanda, 1959 (com Antonieta Jacinto).

Fernando Saraiva – Revisão do Projecto da Escola Comercial e Industrial Sarmento 

Rodrigues em Nova Lisboa, 1956; Escola industrial do Lobito (1º proj.), 1958; Projecto 

para Escola Elementar de Silva Porto, 1956 (com Lucinio Cruz).

Fernão Lopes Simões de Carvalho – Cria o Gabinete de Urbanização da Câmara 

Municipal de Luanda, em 1961 – Revisão do Plano Director de Luanda, 1962; Plano de 

Urbanização do Futungo de Belas, 60/62; Bairro Prenda (com Pinto da Cunha), 1965, 

Radiodifusão de Angola, 1963/67; Aldeamento da Kilunga, Mercado Caputo no Bairro 

Cazenga, em Luanda, 1962; Bairro dos Pescadores da Ilha de Luanda (com Pinto da 

Cunha), 1963/66; Habitação Colectiva para funcionários dos CTT de Luanda (com Lopo 

de Carvalho), 1968.

Humberto Trindade – Estação de Caminho de Ferro de Sá-da-Bandeira, 1950.

Henrique Taveira Soares – Projecto de Habitação do Secretário de Administração para 

Regiões Planálticas, 1939; Projecto de Residência para Administrador da Circunscrição 

575 Esta nota biográfica resulta do levantamento de parte do CV do Arquitecto, in Rodrigues, Francisco Castro, 
Portfólio/Curriculum/Diário, elaborado pelo autor a propósito dos projectos, obras e experiências, Azenhas do Mar, 
2000 (policopiado – 232 pag.)

576 Francisco da Silva Dias preenche o lugar deixado por António Veloso quando este parte para Lourenço 
Marques, em 1959.
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577 Testemunho do Arq. António Matos Veloso, no seu atelier em Lisboa, 20.01.06

do Chilato, 1940; Projecto de Edifício para a Junta Local da Bela Vista, 1940; Projecto de 

Residência para Intendente do Huambo, 1940 (com Franz Shacherl).

Januário Godinho – Banco Comercial de Angola, Luanda, 1957/8 (nunca viveu em 

Angola). Por ter muitas encomendas do Banco Nacional de Angola, a partir desta data 

propôs aos colegas que fizessem os trabalhos, Alberto Dias, Pinto da Cunha, António 

Veloso e Vieira da Costa 577.

João Américo – “Palácio de Vidro”, no Largo Diogo Cão, em Luanda (anos 60, com 

Luís Amaral).

João António Aguiar – Director do Gabinete de Urbanização Colonial desde 1944 (data 

da sua fundação). Plano Geral de Urbanização de Salazar 1951; Plano Geral de Urba-

nização de Catumbela, 1952 (com Fernando Batalha); Plano Geral de Urbanização de 

Malange, 1951; Plano Geral de Urbanização de Caconda, 1954; Plano Geral de Urbani-

zação de Catumbela, 1951; Anteplano Geral de Urbanização de Porto Amboim, 1948; 

Plano Geral de Urbanização de Sá-da-Bandeira, 1947/49; Anteplano Geral de Urbaniza-

ção de Lândana, 1951; Esboceto e Plano Geral de Urbanização de Vila Salazar, 1951 

e 54; Plano Geral de Urbanização de Cabinda, 1951; Plano Geral de Urbanização de 

Malange, 1951 (com Fernando Batalha); Plano Geral de Urbanização de Teixeira da Sil-

va, 1951 (com Fernando Batalha); Plano Geral de Urbanização de Novo Redondo, 1951; 

Plano Geral de Urbanização de Luanda 1951; Plano de Urbanização do Lobito, 1952 

(com Castro Rodrigues); Anteplano Geral de Urbanização de Chibia (sem data); Edifício 

da Fazenda de Luanda na Mutamba, 1953, Projecto do Hospital Regional de Benguela 

– Banco e Consulta Externa, 1953 (com Lucínio Cruz); Projecto do Hospital Regional de 

Luanda – Bloco de Pediatria, Maternidade e Cirurgia,1953 (com Lucínio Cruz); Projecto 

do Hospital Regional de Sá da Bandeira, 1950 (com Lucínio Cruz);

João Simões – Projecto do Hospital de Malange, 1951.

João Garcia de Castilho – Anteprojecto de Habitação para Trabalhadores do Quinga 

(JEAC), 1944; Concurso de casas para trabalhadores colonos do Limpopo, 1953; Edifí-

cio dos Coqueiros, 1969.

João e Luís Garcia de Castilho - Cinema Restauração, Luanda, 1946; União Comercial 

de Automóveis e Casa Americana, anos 40-50;.Cinema Miramar, Luanda, 1964; Cinema 

Aviz, Luanda; União Comercial de Automóveis; Martins e Macedo; Sindicato Nacional 

dos Empregados do Comércio e Indústria de Angola, Edifício de Habitação, Fábrica de 

pneus Mabor-Angola.
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João Paulo Graça -Edifícios em Luanda, em parceria com Adalberto Dias.

José Moraes Amado – (foi por chamada de João Paulo Graça) Projecto dos Correios 

de Benguela, 1947.

José Manuel Zilhão Galhardo - Anteprojecto de Paço Episcopal, em Silva Porto, 1940; 

Anteprojecto do Museu de Luanda, 1953.

José Costa e Silva – Projecto do Liceu Salvador Correia, 1937, com alterações no pa-

vilhão do desporto, piscina e ginásio em 1946.

João José Tinoco – Povoamento do Cunene e Barragem da Matala, 1953/56.

Jorge Silva - Depósito de Medicamentos em Luanda, 1937; Maternidade Indígena, 

1937; concurso de casas colonos, no Limpopo, 1953. 

José Frederico Ludovice – Plano Parcial de Urbanização de Zonas de Ocupação Ime-

diata de Quilengue, 1961; Plano Parcial de Urbanização de Zonas de Ocupação Imedia-

ta de Porto Alexandre, em 1962.

José Cabral da Costa e Silva 578 – alteração ao 1º Plano do Huambo, 1916 

José Augusto Pinto da Cunha - Hospital de Benguela, com colaboração de Simões 

de Carvalho; Plano Director de Urbanização da Ilha de Luanda com Simões de Carva-

lho, 1963; vasta obra no campo da arquitectura moderna, de influência brasileira, sendo 

figura de referência na época.

Keil do Amaral -Aeroporto de Luanda, 1950; Habitação Unifamiliar Euclides Teixeira, 

em Luanda; Feira Internacional de Luanda, 1971.

Leopoldo de Almeida – Plano Director de Urbanização de Vila Nova, 1966 (em co-au-

toria com outro arquitecto cuja assinatura não se decifra).

Louis Kan – Consulado Americano em Luanda, nos anos 50.

Luís Amaral – “Palácio de Vidro”, no Largo Diogo Cão, em Luanda (anos 60, com João 

Américo).

Luís Possolo - Escola industrial do Lobito (2º proj.), 1960.

Luís Coelho Borges - Concurso de casas para trabalhadores colonos para Angola e 

Moçambique, 1953.

578 Julgamos possa ser o mesmo autor do Liceu Salvador Correia, pela coincidência dos nomes.
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Lafayette Costa – Projecto da Associação Comercial do Planalto de Benguela, 1943 

(com Franz Schashrl).

Lucinio Cruz - Escola industrial do Lobito 1º proj., 1958; Projecto do Centro Social de 

Nova Lisboa, 1964; Escola Elementar de Silva Porto, 1956, (com Fernando Saraiva); 

Projecto do Hospital Regional de Benguela - Enfermaria e Infecto-contagiosos, 1953; 

Projecto do Hospital Regional de Benguela – Banco e Consulta Externa, 1953 (com João 

Aguiar); Projecto do Hospital Regional de Luanda – Bloco de Pediatria, Maternidade e 

Cirurgia, 1953 (com João Aguiar); Projecto do Hospital Regional de Sá da Bandeira, 

1950 (com João Aguiar).

Luís Taquelim da Silva– Edifício da Cuca, em Luanda, anos 60; Hotel do Moxico, no 

Luso; Prédio na Av. do Aeroporto, 1956/7; 1º prémio no Concurso para a Residência do 

Presidente da Câmara de Luanda, 1959.

Maria de Lourdes Rodrigues - Plano de Urbanização de Viana 1965, Plano de Zonas 

de Ocupação Imediata de Caculama, 1970; Plano de Urbanização de Carmona, 1968; 

Manuel Correia Fernandes – Colaborador de Vasco Vieira da Costa, anos 70.

Mário de Oliveira - Concurso de casas para Trabalhadores colonos para Angola e 

Moçambique, 1953.

Nuno Teotónio Pereira - Conjunto industrial para a Companhia de Celulose do Ultra-

mar Português, no Alto Catumbela, em 1958, (com Bartolomeu Costa Cabral e António 

Freitas Leal); Plano da Baía dos Tigres, 1959.

Paulo de Carvalho Cunha - Concurso de casas para trabalhadores colonos para An-

gola e Moçambique, 1953; Edifício do Porto de Luanda.

Pereira da Costa – Integrou o Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal de Lu-

anda, em 1961; Edifício Cirilo & Irmão 1959, Edifício de Habitação própria em Luanda, 

1959.

Rodrigues Lima – Projecto da Colónia Penal de Silva Porto, 1944.

Rui Mendo – Lobito.

Sousa Mendes – Adaptação do Anteplano Geral de Urbanização de Chibia (sem data).

Sabino Luís Martins Corrêa – Anteplano de Urbanização do Lumeje (anos 50); Revi-

são do Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Quilengues, 1965; Esboceto Prévio de 

Cuangar (sem data); Plano de Urbanização de Cuangar; Plano de Zonas de Ocupação 

Imediata de Teixeira da Silva, 1971; Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Dala, 

1971; Esboceto de Urbanização de Muriege, 1971; Plano de Urbanização de Zonas para 
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579 Vasco Morais Soares é filho do Arq. Mário Cândido de Morais Soares, que fazia parte do grupo ARS 
Arquitectos, do Porto.

Ocupação Imediata da Gabela, 1975. Foi funcionário dos Serviços de Obras Públicas e 

Transportes desde os anos 50, tendo ocupados cargos d chefia. 

Troufa Real – Bairro do Golfe em Luanda, 197, desenvolveu actividade como profissio-

nal liberal e como funcionário dos Serviços de Obras Públicas.

Tavares Nunes - Plano de Zonas de ocupação Imediata de Sanza Pombo, 1975.05.26 

(último plano de que há registo).

Vasco Vieira da Costa - Plano da Marginal, 1949/50; Mercado Quinaxixi, 1950; Edifício 

da Mutamba, 1968; Edifício dos Servidores do Estado, 1965; Edifício Cecil, na Marginal. 

Figura de referência na época.

Vasco Morais Soares 579 - Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Lucira, 1970; 

Plano de Zonas de Ocupação Imediata de Duque de Bragança, 1972; Plano de Zonas 

de ocupação Imediata de Quela, 1972; Urbanização dos Terrenos do antigo Aeroporto 

Emílio de Carvalho, em Luanda, 1974.07.04; Plano de Zonas de ocupação Imediata da 

Matala (sem data); Plano de Zonas de ocupação Imediata de Caconda, 1973.

Vasco Palmeiro (Regaleira) – Projecto de Alterações do Colégio de S. José de Cluny 

em Luanda, 1943; Projecto de Edifício para Repartição de Geologia e Minas em Luanda, 

1943; Bairro do Cruzeiro em Luanda 1944; Projecto de Moradias para Funcionários em 

Luanda, 1944; Projecto para a Catedral de Nova Lisboa, 1945; Anteprojecto de Edifício 

da Associação Comercial do Planalto de Benguela - Nova Lisboa, 1945; Projecto do 

Palácio do Comércio em Nova Lisboa, 1945; Banco de Angola, 1953.


