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O Museu do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) possui um conjunto de 10 maquetas 

representando construções destinadas a alojar Serviços de Saúde, no antigo Ultramar Português. Este 

conjunto de maquetas esteve patente na ‘Exposição das Actividades Sanitárias do Ultramar’, no Palácio 

Nacional da Junqueira (Palácio Burnay), no âmbito do 1º Congresso Nacional de Medicina Tropical realizado 

em Lisboa, em 1952. 

As maquetas, que serão parte de uma colecção maior, parecem ser de diferentes autores, surgindo como 

registos simplificados, meras descrições desprovidas de conteúdo técnico, que apenas pretenderiam 

divulgar a existência dos edifícios considerados. Trata-se de estruturas para locais diversos – Moçambique, 

Angola e São Tomé e Príncipe –, comportando programas funcionais de dimensão e de complexidade 

variadas – hospitais, maternidades, missões de combate às tripanossomíases, etc. –, estabelecidos ou em 

edifícios novos, ou em edifícios já existentes. A sua observação permite discernir preocupações quer de 

ordem científica, quer de ordem arquitectónica, equacionadas, ambas, em função do quadro político de 

desenvolvimento sanitário então estabelecido para aqueles territórios.  

O estudo dessas maquetas, contemplando o levantamento das origens e dos autores dos projectos de 

arquitectura que lhes estão associados e do estado actual desses edifícios, nalguns casos pouco conhecidos, 

constitui objecto da nossa investigação. A comunicação procurará ainda aprofundar as relações 

estabelecidas entre ciência, arquitectura e política, no âmbito das estruturas de saúde preconizadas para o 

antigo Ultramar Português. 
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