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Resumo
A presente história enquadra-se nos “verdes anos”ii cinquenta do século XX,
“decisiva para a arquitectura em Portugal. Nela se assistiu por um lado à
agonia e finalmente ao desaparecimento dos empecilhos que barraram durante
bastante tempo o caminho aos valores da modernidade e por outro à viragem
para uma diversificação das perspectivas e fontes de referência do trabalho dos
arquitectos portugueses”.iii
A dupla de arquitectos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, com gabinete
montado desde os anos 30, integra um conjunto de profissionais, sediados no
Porto, que “pela decidida intervenção na defesa da modernidade foi (e ainda é)
uma referência”iv para a geração futura.
Os seus projectos na cidade invicta têm sido amplamente divulgados, mas o que
nesta comunicação se propõe é a apresentação de uma estória incógnita para
muitos.
Em 1954 Arménio Losa é convidado a desenvolver um projecto em
Moçambique, por uma empresa privada – a Monteiro & Giro - que havia, como
muitas outras, crescido à custa das intensas trocas comerciais que se mantinham
com os países de origem anglo-saxónica vizinhos. O complexo Montegiro,
como será conhecido, ocupa um quarteirão na nova malha urbana da crescente
cidade de Quelimane, e o seu complicado programa incluía um hotel, armazém,
espaços comerciais e ainda dois edifícios destinados a habitação colectiva.
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O conjunto resulta numa intervenção significativa na malha urbana, de inegável
valor arquitectónico, cujo desenvolvimento do projecto representou um
extraordinário desafio, face às particularidades inerentes: as dificuldades
técnicas na sua construção por falta de meios, as exigências construtivas para
responder a um clima tropical adverso e ainda a singular sociedade
moçambicana, onde a par de uma postura progressiva em relação a alguns
modelos de vida social, se contradizia com uma evidente atitude discriminativa
perante os habitantes indígenas locais.

1. Vista aérea do complexo Montegiro,
Quelimane

O programa habitacional, que se pretende expor com maior relevo, será o que
reflecte de forma mais evidente essa imposição programática e o estudo da
unidade tipo construída - apartamentos de tipologia duplex -, poderá fornecer
uma nova visão sobre o habitar, quer do ponto de vista das soluções
construtivas, quer do ponto de vista da organização espacial e funcional.
E porque «(…) a obra da dupla Arménio Losa – Cassiano Barbosa denota com
exemplaridade a adopção da linguagem internacional com um sentido de
reinvenção constante na sua adaptação às realidades concretas»v, parece-nos que
a divulgação e compreensão deste caso particular poderá integrar a necessária
visão crítica que actualmente se exige aos arquitectos, que, curiosamente,
retomam o percurso africano, cinquenta anos depois.

1 Enquadramento
A viragem para a segunda metade do século XX representou uma mudança no
contexto arquitectónico português, a par das discussões internacionais que se
prendiam com o novo conceito de habitar. No período pós-guerra, era urgente
fazer renascer um novo homem, associado a uma nova estrutura familiar e
consequentemente, a uma visão inovadora sobre o espaço de habitar. Alteramse os códigos de conduta social, reformulam-se os espaços, especializam-se
outros. A arquitectura serve um propósito maior: o de transformar o
2. Bloco da Carvalhosa, Arménio Losa e
Cassiano Barbosa, 1945

comportamento cultural e social de uma geração.
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As experiências internacionais são divulgadas em revistas, exposições,
colóquios, mas é o Congresso Nacional de Arquitectura (1948) que vem dar o
impulso necessário para que uma nova geração de arquitectos, desprendida do
então regime salazarista, venha finalmente assumir os novos códigos
modernistas.
“(…) não importa o balanço de uma obra, ou de um ano de exercício; … não
importa apenas a obra dispersa e fraccionária, ainda que bela e graciosa, mas
um pouco mais do que isso: há que conceber e realizar não só edifícios mas o
quadro urbano capaz de dar um pouco mais de alegria a vida dos homens.”vi
Portugal torna-se palco de experiências laboratoriais no campo arquitectónico.
Em Lisboa e Porto sucedem-se exemplos de novos bairros ou conjuntos
3. Prédio de habitação na Foz, Fernando
Távora, 1952

habitacionais desenvolvidos segundo a moderna ideologia.
Relembra-se em Lisboa, por exemplo, o Bairro das Estacas (1949) de
Formosinho Sanchez e Ruy Athouguia, vários conjuntos habitacionais na Av.
EUA ao longo da década de 50 de arquitectos como Filipe Figueiredo, José
Segurado, Manuel Laginha, Pedro Cid, e na Avenida Infante Santo (1955) de
Alberto Pessoa, Hernâni Gandra e João Abel Manta, ou ainda o conjunto do

4. Edifício Parnaso, José Carlos
Loureiro, 1954

Bloco das Águas Livres (1953) de Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa
Cabral.
No Porto, seguem-se projectos excepcionais como o Bairro de Ramalde (1952)
e Prédio de Habitação na Foz (1952) de Fernando Távora, o Edifício Parnaso
(1954) de José Carlos Loureiro, o Bloco de habitação na Rua Costa Cabral
(1953) de Viana de Lima, o Edifício de Serviços e Habitação na Rua Fernandes
Tomás (1946-50) de Mário Bonito, o Edifício na Praça D. Afonso V (1953) de
Pereira da Costa, ou ainda os projectos da dupla Arménio Losa e Cassiano
Barbosa, entre os quais o Bloco da Carvalhosa (Rua da Boavista, 1945), o
Edifício DKW na Rua Sá da Bandeira (1946), o Bloco da Constituição (1949), o
Edifício na Rua de Ceuta (1950), ou ainda o Bairro Operário da Ponte da Pedra
(1954).

5. Edifício na Rua de Ceuta, Arménio
Losa e Cassiano Barbosa, 1950

No território de ultramar, e face às pressões políticas externas que se faziam
sentir neste período pós-guerra, Portugal pretendia sobretudo passar uma
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imagem de um país inovador, inverso à ideia do regime ditatorial que vigorava.
Promove-se o turismo africano português, altera-se a Constituição, cresce uma
nova classe burguesa fruto das intensas trocas comerciais, incentiva-se a
emigração de colonos portugueses para África.
Assiste-se assim, desde os anos 30 e fruto da política integracionista de Salazar,
a uma emigração em massa, em busca de um território de oportunidades que
não passa alheia aos arquitectos recém-formados da geração do Congresso de
1948.
Sucedem-se os planos de urbanização e projectos para a construção de edifícios
públicos e infra-estruturas, que visam o desenvolvimento e modernização das
6. Propaganda turística para Lourenço
Marques, Moçambique

cidades em franca expansão. O Gabinete de Urbanização do Ultramar
desenvolve os Planos de Urbanização de cidades como Lourenço Marques
(1947-1955, actual Maputo), Beira (1943-46), Inhambane (1956), e Quelimane
(1950), entre outros. Entre 1933 e 1961 assiste-se a um volume de construção
de novos edifícios – escolas, hospitais, barragens, edifícios administrativos, etc.
- desenvolvidos ora na metrópole ora, a partir da década de 50, em
Moçambique.vii
É precisamente nesta época entre 1950-1960 que vários arquitectos chegam aos
territórios africanos, em busca de trabalho e de novas oportunidades para
colocar em prática os valores estéticos e ideológicos do Movimento Moderno
defendidos pelos ICAT e ODAM.
Esta nova linguagem arquitectónica, acompanhada de intenções sociais, vem
encontrar no território das colónias o palco perfeito para as necessárias
experimentações, iniciando-se, assim, um percurso de cerca de 25 anos de

7. Estação dos Caminhos de Ferro da
Beira, , Paulo de Melo Sampaio, João
Garizo e Francisco de Castro,1959-60

produção arquitectónica intensa na África portuguesa, designadamente em
Angola e no caso particular, em Moçambique.

2 O Projecto
“ Os arquitectos portugueses tinham terror, na maior parte dos casos, em ir a
África. Há um caso em Quelimane: uma firma, que tinha ganho imenso
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dinheiro e queria fazer um hotel – o Monteiro & Giro -, então, vieram a
Portugal, à procura de um arquitecto. Foram aconselhados a falar com um
arquitecto famoso que havia no Porto, o Losa. E o Losa fez um projecto
«Corbusiano» (…). Mas, então, o Losa fez o projecto sem nuca ter postos os
pezinhos em Quelimane.”viii
O Hotel Chuabo, referido por Pancho Guedes, e cujo nome deriva do dialecto
8. A Monteiro & Giro, em 1929

indígena local, integra-se no conjunto edificado do quarteirão, que tinha em
vista, “principalmente, prover a firma proprietária de novas e actualizadas
instalações para as suas múltiplas actividades comerciais. Mas, além destas
instalações e com o fim de as valorizar, determinou-se também a construção de
habitações, de um hotel e de outras dependências para rendimento.”ix
O conjunto vem implantar-se numa área nobre da cidade, no quarteirão definido
pela Avenida Salazar, Rua Correia Mourão e Travessa da Nossa Senhora do
Livramento. Da ideia inicial de construir um bloco único em altura, foi
desenvolvida a solução mais adequada aos vários problemas que o projecto
apresentava: diferenciação das diversas actividades e características de cada

9. Fotografia do Hotel Chuabo e Bloco
habitacional, vista da Av. Salazar e Rua
Correia Mourão

sector, diferenciação nos acessos e circulações, e finalmente, o clima.
O projecto resulta então na “concentração em três blocos independentes dos
sectores de «habitação» e «hotel», que se destacam, isolados, acima dos dois
primeiros pavimentos desenvolvidos em extensão. (…) A concepção final é,
pois, um misto de construção em superfície e em altura. A construção em
superfície, limitada aos dois primeiros pavimentos, contorna o terreno e
encerra o quarteirão, ocupando-o numa grande percentagem, mas não
totalmente (…) Os três blocos elevam-se sobre aqueles pavimentos. Como ficam
soltos, independentes e distantes uns dos outros, não causam estorvo à livre
circulação dos ventos, questão essencial, senão indispensável, nas zonas
quentes.”x
Os dois primeiros pavimentos destinam-se, portanto, às instalações comerciais e
a alguns escritórios, que se desenvolvem num piso entre-solo, em galeria,
interrompidos pelos acessos aos andares superiores dos dois blocos
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habitacionais (A e B) e hotel e ainda ao interior do quarteirão, onde se
posicionou a garagem de serviço e os armazéns de apoio.
O Hotel situa-se no arruamento principal, a Avenida Salazar, enquanto os
conjuntos habitacionais assentam nas restantes artérias.
Em cada um dos blocos habitacionais o acesso primordial, destinado aos
habitantes da casa – europeus - é garantido pela artéria principal, que acede a
um vestíbulo de entrada com elevador e “caixa de escadas ampla e bem
iluminada”xi. Estes garantem a ligação vertical à galeria de circulação dos
europeus, localizada no alçado interior e que, por sua vez, garante a ligação
horizontal aos apartamentos.
O acesso de serviço – para indígenas – é único e central aos dois blocos,
controlado por porteiro e localizado no arruamento das traseiras que fecha o
conjunto edificado. A escada vertical assegura a ligação a uma nova galeria,
sobreposta em relação à anteriormente referida, mas que acede unicamente aos
espaços de serviço dos apartamentos.
A duplicação de galerias resolve a necessidade imposta pelo programa da total
separação dos circuitos entre europeus e indígenas, permitindo ainda conceber,
na galeria de serviço, um bloco de instalações sanitárias, exterior aos
apartamentos, de apoio aos serviçais.
As habitações ocupam os 4 pisos superiores dos blocos, voltam-se para a
fachada principal e distribuem-se na referida tipologia duplex. O módulo tipo de
habitação é assim repetido horizontalmente ao longo do mesmo agrupado de
pisos (2 e 3) e o conjunto é duplicado verticalmente nos pisos superiores (4 e 5).
Os acessos verticais rematam lateralmente os edifícios.
A referida duplicação das galerias é ainda explorada no desenho dos alçados,
pela criação de pés-direitos diferenciados entre elas, destinando-se 2,52 metros
para a galeria dos indígenas e 3,78 metros para a galeria dos europeus.
Este desenho permite que as habitações, que se desenvolvem em dois pisos,
tenham uma “concepção trizonal. A zona de vida em comum – vida familiar ou
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convívio social – e a zona de serviço, ocupam o piso inferior. A zona íntima e
de repouso – quarto de dormir e quarto de banho - encontram-se no superior. A
um nível intermédio de onde se distribui o movimento interno, fica o vestíbulo
de entrada que corresponde ao plano da galeria de circulação horizontal.”xii
As galerias de circulação horizontal constituem, deste modo, “como que ruas
suspensas ladeadas por casas, apenas se diferenciando dos arruamentos
públicos por serem cobertas, mais estreitas, destacadas do solo e de utilização
privativa dos inquilinos. Abertas de um dos lados, que uma parede formada de
elementos vazados protege do sol, deixam livre passagem ao ar e à luz o que
constitui garantia das melhores condições de conforto, e não somente no que
respeita à circulação como também ao próprio interior das casas a que serve
de resguardo.”xiii
Nas habitações, os espaços comuns do piso inferior compreendem duas salas,
que podem ser adaptadas num espaço único, através de um sistema de portas de
correr, que possibilita por sua vez a interligação ao átrio central de entrada. Do
lado da galeria, encontram-se os espaços de serviço, ou seja: a cozinha, copa,
despensa, lavandaria e estendal. Pela necessidade de separação entre circuitos
este tipo de cozinha não apresenta comunicação directa com a sala de jantar, por
meio de postigo, conforme se desenvolvia noutros projectos modernistas em
Portugal. Pelo contrário, a comunicação é feita através de uma porta colocada
de forma discreta no átrio, englobando um lavatório de apoio.
No(s) piso(s) superior(es), além do referido átrio associado à entrada principal
da habitação, encontram-se três quartos e a casa de banho de apoio. Os quartos
principais e ainda as salas voltam-se para a fachada principal, prolongando-se
através de uma varanda, que protege os espaços dos “ruídos da rua, da
indiscrição dos vizinhos e também do sol”xiv. O quarto de menores dimensões
volta-se para a galeria interior, mas a janela exterior que o serve está protegida
das vistas pela diferença de níveis entre os planos da habitação e da galeria
exterior.
Cada habitação é assim uma “unidade completa, autónoma, totalmente
independente e isolada das restantes.”
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Ao nível construtivo, o complexo foi totalmente projectado em estrutura de
betão, com elementos visíveis no mesmo, a marcar alguma plasticidade nos
alçados. Os revestimentos e grelhas de fachada em peças prefabricadas foram
desenhados e testados em modelos previamente desenvolvidos para o efeito,
sendo posteriormente produzidos na Fábrica de Cerâmica da Monteiro & Giro,
que sofreu na mesma época (1958-64) uma intervenção de ampliação pela
mesma dupla de arquitectos.

3 Fazer moderno em Moçambique
A transição para 1940 nos territórios de ultramar, incluindo Moçambique, fez-se
sob forte influência da arquitectura dita Português Suavexv, dos conceitos
pseudo-nacionalistas do regime de Salazar fortemente divulgados com a
Exposição do Mundo Português [1940]. Se a maioria dos projectos, sobretudo
infra-estruturas, levadas a cabo pela metrópole, foram executados na região sul
do país, designadamente em Lourenço Marques, a passagem para a 2ª metade
do século XX vem expandir a construção às restantes cidades-capitais de
distrito, entre as quais Quelimane.xvi
A intervenção dos privados, maioritariamente de uma burguesia ascendente e
enriquecida, é fundamental para introduzir essa dinâmica na construção, cuja
linguagem dos ideais modernistas, sobretudo da experiência brasileira (adaptada
a climas tropicais) assentava de forma perfeita a esta sociedade desprendida e
progressista.
O betão aparece como material de expressão plástica arquitectónica de
excelência, desenvolvendo as suas potencialidades no território, desde as
primeiras experiências dos anos 20. A maturidade sobre o trabalho deste novo
material, a chegada de uma nova geração de arquitectos recém-formada durante
toda a década de 50, a distância à metrópole (Portugal) e ainda a proximidade a
países anglo-saxónicos, designadamente a África do Sul, vem reunir as
circunstâncias necessárias para que Moçambique seja o palco de extraordinárias
experiências de arquitectura modernista nos últimos 25 anos antes da sua
independência territorial e administrativa.
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O

complexo

Montegiro

vem

acrescentar

uma

singularidade

neste

enquadramento. Tanto Arménio Losa quanto Cassiano Barbosa nunca chegaram
a deslocar-se ao território, tendo sido capazes de, à distância, introduzir uma
linguagem inovadora (no seguimento das experiências desenvolvidas nos
projectos construídos essencialmente no Porto), mas com uma extraordinária
mestria na sua adaptação ao clima local.
Se as circunstâncias que definem o programa, designadamente a necessidade de
separar circuitos de indígenas e europeus, apontam uma sociedade
discriminatória, lembrando as utopias eugenistas do início do século XX, por
outro lado, é evidente a racionalidade e consequente modernidade no
desenvolvimento dos vários espaços habitacionais, e sua relação com as
restantes funções do complexo construído.
Os avanços e recuos dos edifícios em relação à frente de rua, descrevem mais
espaço para os peões, zonas de transição em relação à área destinada a
circulação automóvel. Vem ainda caracterizar a leitura dos arruamentos, onde o
recuo dos blocos mais elevados, permite controlar o impacto inerente à sua
elevada altura em relação à construção envolvente.
A sectorização evidente em alçados dos pisos destinados a fechar o quarteirão,
de carácter mais público, em relação aos restantes pisos superiores,
nomeadamente dos blocos habitacionais, racionaliza e leitura das diversas
funções do conjunto, cria espaço para pisos técnicos e, ainda, permite dotar de
ventilação transversal os blocos, essencial ao arrefecimento natural dos espaços.
Associado a este jogo de volumes, já presente nas obras do Porto,
nomeadamente o Prédio na Rua da Boavista ou o Edifício DWK, é importante
salientar o jogo de elementos construtivos – varandas, grelhas, palas – que
garantem a adequação do conjunto às condicionantes climáticas. De forma
semelhante, esta procura já estava presente nas obras anteriormente referidas,
mas sobretudo no edifício da Rua de Ceuta ou ainda na Casa Mário Amaral, na
Rua Latino Coelho. Este último foi inclusivamente palco de experimentação de
um engenho especialmente concebido por Losa, para perceber a influência do

www.resdomus.blogspot.com

9 | 15

RESDOMUS
plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura arquitectónica

sol na edificação consoante a sua latitude, e que seria aplicada posteriormente
no projecto de Quelimane.
No espaço habitacional propriamente dito, o desenvolvimento da unidade-célula
de apartamento vem optimizar a solução construtiva, minimizando e
racionalizando os espaços interiores funcionais.
À necessidade de adoptar a tipologia duplex, para responder à duplicação da
galeria de acesso, o projecto retribui com o jogo de alturas entre as mesmas
galerias, criando um terceiro nível de entrada. Maximiza-se o jogo de pésdireitos diferenciados, associados à natural orientação dos espaços considerados
de uso público e privado da casa.
A cozinha, espaço particularmente desenvolvido nesta época, e aplicado nos
projectos no Porto - normalmente associado à zona da criada - é ainda mais
especializado em Quelimane, separando de forma mais evidente os circuitos de
serviço da casa.
Esta visão colonialista sobre a cultura local, considerando-a inferior, legitima a
negação das referências vernaculares, contrariando o que na generalidade se
verificava na metrópole. Por outro lado, a distância a Portugal permite uma
maior liberdade na linguagem de cariz modernista adoptada. Na obra desta
dupla de arquitectos, esta aproximação ao International Stylexvii era já uma
constante. E em particular o complexo Montegiro vem consolidar de forma
brilhante uma experiência laboratorial levada a cabo no Porto, mas
perfeitamente adaptada ao território Moçambicano.
“A arquitectura moçambicana anda à deriva, tal como acontece aliás noutras
latitudes. Tentativas há, no entanto, por parte de arquitectos locais de
encontrar uma solução com características também «locais», por ora sem
sucesso. Diga-se em abono dessas tentativas isoladas que dentro do quadro
geral da arquitectura portuguesa marcam posição destacada, levando em conta
as referências feitas por arquitectos metropolitanos e angolanos que nos têm
visitado. E algumas dessas opiniões, por insuspeitas, são de considerar…”xviii
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“Arménio Losa era um arquitecto moderno. Entendeu a modernidade no
conceito do seu tempo integrando uma nova ordem social, política e estética.
Para ele modernidade significava precisamente «oposição e consciência da
ruptura.»”xix
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Anexo

10. Complexo Montegiro, Planta de Implantação

11. Complexo Montegiro, Alçado para a Rua Correia Mourão

12. Complexo Montegiro, Corte transversal bloco habitacional
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13. Complexo Montegiro, Planta do piso tipo inferior das habitações, com a galeria de serviço

14. Complexo Montegiro, Planta do piso superior das habitações

15. Complexo Montegiro, Planta do piso inferior das habitações
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