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À época da sua construção a nova filial do Banco Nacional Ultramarino em Lourenço Marques veio substituir 

o funcionalmente inadequado edifício existente. O projeto e a fiscalização da obra, concretizados entre 1954 

e 1964, foram da responsabilidade de José Alexandre Gomes Bastos (1914-1991), arquiteto com escritório 

em Lisboa. Tomando como referência alguns edifícios que observa durante a sua viagem à África do Sul, José 

Bastos desenha o edifício do BNU como resposta à exigência de modernidade que descobre no urbanismo e 

na arquitetura de Lourenço Marques.  

O programa inicial do edifício, que se localiza na zona histórica da baixa de Maputo, na envolvente próxima 

da Praça 25 de Junho, previa uma complexa organização programática que refletia os diferentes papéis que 

a instituição cumpria. O seu espaço interior estava estruturado em diversas zonas funcionais que foram 

sendo definidas ao longo do processo de projeto e construção sobre a matriz em plan libre de cada piso, um 

microcosmo programático de atividades distintas que ultrapassavam a sua estrita função bancária.  

O edifício tem a forma de um quadrilátero com três frentes urbanas, uma empena encerrada e um pátio de 

iluminação e ventilação ao centro. As volumetrias dos quatro corpos são formalmente unificadas pelos 

alpendres que ligam as três frentes, pelo desenho das fenêtres en longueur e pela repetição de módulos 

dimensionais constantes. O jogo de claro-escuro do brise-soleil fixo da frente sobre a Avenida 25 de 

Setembro enfatiza a representatividade institucional do edifício, enquanto o grande vão horizontal com 

brise-soleil regulável do alçado à Rua Consiglieri Pedroso assinala a presença da instituição no contexto 

urbano envolvente.  

Exemplo de integração sintética de diversas obras de arte no projeto de arquitetura, conforma uma 

Gesamtkunstwerk para a qual contribuíram conhecidos artistas plásticos metropolitanos e moçambicanos.  

Na sua arquitetura articulam-se as linguagens que caracterizaram diferentes momentos do Movimento 

Moderno em Portugal, entre a produção que antecedeu a II Guerra Mundial e o Estilo Internacional do 

segundo pós-guerra.  

O projeto e a construção da filial de Lourenço Marques do Banco Nacional Ultramarino foram informados 

por um dado programático de base: a necessidade de conferir à arquitetura do novo edifício a capacidade de 

representar a pluralidade funcional e o papel institucional representado pelo banco no tecido económico e 

no contexto ideológico locais. O discurso proferido pelo governador do BNU em 25 de Julho de 1964 durante 

a cerimónia de inauguração presidida pelo almirante Américo Tomás, confirma a instrumentalização da 

linguagem internacional deste edifício em favor da ideologia nacionalista e da utopia colonial do regime do 

Estado Novo.  

Com a independência do país as funções do Banco Nacional Ultramarino foram transferidas para o Banco de 

Moçambique e o edifício da filial passou a albergar a sede do novo banco central. A julgar pela aparência 

exterior do edifício, assim como dos espaços interiores do primeiro piso acessíveis ao público, encontra-se 

em bom estado de conservação.  
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