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A Beira, a segunda cidade de Moçambique, apesar de fulgurante e glamorosa nos anos cinquenta e sessenta, 

é hoje uma cidade degradada e abandonada. A sua história está intrinsecamente ligada à história do 

Caminho de Ferro em África. A monumental Estação de Caminho de Ferro parece ser hoje o único elemento 

que preserva a memória da importância da cidade. Inaugurada em 1965, a Estação foi a maior obra pública 

realizada nesta cidade, respondendo à necessidade de construir um grande equipamento para albergar o 

movimento existente de passageiros e mercadorias do denominado “corredor da Beira”, que constituía a 

ligação do interior de África, nomeadamente a Rodésia (actual Zimbabwe), ao porto da Beira situado num 

braço de mar, no Oceano Indico. Hoje, apesar de conservada, a Estação está deserta. A sua imponente gare 

apenas recebe um comboio por dia, que chega do Dondo, uma povoação vizinha. 

Foi nesta cidade que se desenvolveram alguns dos projectos mais interessantes e claramente vinculados ao 

Movimento Moderno na África colonial portuguesa. Desde 1952 que chegam à Beira jovens arquitectos, 

como João Garizo do Carmo, Paulo Melo Sampaio ou Francisco Castro, que deixarão a cidade pontuada de 

edifícios públicos e residenciais marcados por uma linguagem moderna. Esta imagem de cidade moderna 

traduz uma sociedade onde o bem estar e a prosperidade de cidade colonial eram evidentes. A construção 

da Estação de Caminho de Ferro anunciava essa azáfama e o desenvolvimento da cidade.  

É uma obra de grandes dimensões, com um carácter monumental, de léxico formal moderno, com algumas 

influências formais e construtivas da arquitectura moderna brasileira. Em 1958, foi constituída uma equipa 

que desenvolveu o plano geral da Estação. Assim, o projecto foi dividido em três partes, distribuídas por 

cada arquitecto da equipa embora a coordenação seja atribuída ao arquitecto Paulo Melo Sampaio: a grande 

gare ao arquitecto João Garizo do Carmo, os terminais a Francisco Castro e o edifício de escritórios a Paulo 

Melo Sampaio.  

O projecto da Estação de Caminho de Ferro da Beira interpreta exemplarmente as premissas de uma 

linguagem internacional no período pós-guerra. Trata-se de uma obra madura no contexto da arquitectura 

moderna construída em Moçambique e que consolida o percurso dos seus autores. Mas, quando o edifício é 

inaugurado em Outubro de 1966, a critica ao “International Style” está instalada; arquitectos como Pancho 

Guedes e João José Tinoco em Maputo ou Bernardino Ramalhete na Beira seguem novas abordagens na 

relação com o contexto e na procura de um sentido identitário e humanizado. 

No entanto, a Estação da Beira, para além de ser um caso exemplar do património arquitectónico moderno 

construído em África, mantém, hoje, uma dimensão icónica e popular na cidade. O governo de Moçambique 

procura hoje valorizar os seus portos e a sua estrutura ferroviária. No futuro, este edifício irá certamente 

protagonizar uma resposta na requalificação urbana e arquitectónica da cidade da Beira. 
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