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Resumo 

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 (catual 
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 projetos mais interessantes e claramente vinculados ao Movimento 
Moderno na África colonial portuguesa. Desde 1952 que chegam à Beira jovens arquitetos, 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 arquitetura moderna brasileira. Em 1958, foi constituída uma equipa que desenvolveu o plano 
geral da Estação. Assim, o projeto foi dividido em três partes, distribuídas por cada arquiteto da equipa embora a 
coordenação seja atribuída ao arquiteto Paulo Melo Sampaio: a grande gare ao arquiteto João Garizo do Carmo, os 
terminais a Francisco Castro e o edifício de escritórios a Paulo Melo Sampaio.  
O projeto 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 arquitetura 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; arquitetos 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 arquitetónico 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 arquitetónica da cidade da Beira. 

Palavras-chave: Arquitetura do Movimento Moderno, património, colonial, arquitectura tropical, África Lusófona 

 
 

* 

 

Durante as décadas de 50 e 60 do século XX, um dos traços da especificidade da arquitetura construída em 

Angola ou em Moçambique, antigos territórios de colonização portuguesa, é a expressão de liberdade. Esta 

liberdade traduziu-se numa apropriação mais consciente dos princípios do Movimento Moderno.  

O primeiro sinal de abertura e flexibilidade da arquitectura portuguesa aos modelos e princípios da 

arquitectura moderna internacional é assegurada com a realização do 1º Congresso Nacional de 
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Arquitectura em 1948. Uma nova geração de arquitectos, formada na Escolas de Belas Artes de Lisboa e do 

Porto, assume uma nova consciência e crítica social, ética e política e anima o Congresso. Se, por um lado, 

reivindica um novo olhar perante a realidade, por outro, procura teorizar e alicerçar uma ideia de 

arquitectura, internacional e ortodoxa segundo as premissas do Movimento Moderno. Será neste quadro 

também que os arquitectos portugueses se interessam pela produção arquitectónica brasileira. A ampla 

divulgação dos projectos brasileiros em revistas estrangeiras desde meados da década de 40 e 

posteriormente as exposições realizadas em Portugal entusiasma a nova geração do congresso. Aquilo que 

fascina os arquitectos portugueses é a especificidade da resposta brasileira enquanto vanguarda no quadro 

moderno. Será apenas enquanto linguagem formal e de modo fragmentário que os projectos desenvolvidos 

durante as décadas de 50 e 60 absorvem a experiência brasileira, na ânsia de acertar o passo com a 

arquitectura internacional. Mas a aplicação de um vocabulário moderno assente na experiência brasileira 

“ganha escala” nas colónias portuguesas, em Angola. A dimensão do território e as semelhanças geográficas 

e climáticas encontrarão aqui o seu fio condutor.  

No rescaldo do Congresso, esta “geração africana” (FERNANDES, 2002) parte para Angola ou Moçambique, 

certamente motivada por diferentes razões: ideológicas ou políticas ou simplesmente procurando novas 

oportunidades. No seio de uma sociedade menos restritiva e mais distante do centro do poder, o que estes 

arquitectos tiveram em comum foi essa possibilidade de construir com um vocabulário moderno. E ao se 

apropriarem da universalidade e do dogmatismo do ideário moderno o que lhes justifica a capacidade, 

contraditória a esses princípios, de adaptação às especificidades do lugar é precisamente a lição brasileira. 

Assim, as cidades destes países africanos consolidadas entre o início da décadas de 50 e 1975, são marcadas 

quase exclusivamente por uma arquitetura de gramática moderna. A Beira, segunda cidade de Moçambique, 

onde chegam a partir de 1952 um conjunto significativo de jovens arquitetos é, sem dúvida, um caso 

exemplar dessa dinâmica. 

João Garizo do Carmo (1917-1974), formado na Escola de Belas Artes do Porto e recém regressado à Beira, a 

sua cidade natal, desenha a Igreja da Manga (1955) com a consciência de que não poderá recorrer a outro 

imaginário que não o do seu tempo. É a ideia de progresso que está presente na obra e que é o fio condutor 

de um artigo do Diário de Moçambique” desse ano que noticia o projecto: “Uma Nova Igreja para a cidade 

da Beira: Arquitectura Revolucionária”(Diário de Moçambique, Beira 19 de Junho de 1956). Quando lhe 

perguntam sobre a relação da “primeira igreja moderna da província” ”(Diário de Moçambique, Beira 19 de 

Junho de 1956)  com a arquitectura brasileira, especificamente sobre a “semelhança com a Igreja da 

Pampulha de Oscar Niemeyer”o que Garizo do Carmo evidencia é a aplicação do ideário dogmático 
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moderno, assumindo que a ideia arquitectónica parte de um padrão, de um modelo formal tão universal 

como as ordens clássicas. Assim, explica:  

O ponto de vista que adoptei como tema principal da composição da Igreja do Imaculado Coração de Maria, na 

Manga, e que arquitectonicamente melhor traduzia a pureza da devoção deste templo, foi a parábola, que, em 

matemática, é uma linha puríssima. Já muito antes de Oscar Niemeyer a forma parabólica foi imensamente 

empregada, tanto em obras de arquitectura religiosa como em de arquitectura civil, tais como grandes silos, 

coberturas de piscinas, pontes, gares, etc., enfim, em todos os casos em que se pretendia vencer grandes vãos 

em betão armado, com a maior economia e elegância. (Diário de Moçambique, Beira 19 de Junho de 1956).  

João Garizo do Carmo é também autor de vários de edifícios de habitação, unifamiliar ou colectiva onde 

explora frequentemente  a cobertura em abobada “catalã” ou as superfícies em curva como no caso do 

Cinema São Jorge. 

Como este arquitecto, também Paulo Melo Sampaio (1926-1968) e Francisco José de Castro (1923-) 

formados pela Escola de Belas Artes de Lisboa se entusiasmam com as possibilidades de construir num 

território em franco desenvolvimento e instalam-se na Beira no início da década de 50, exercem uma 

actividade liberal prolífera, dominada pela encomenda privada especialmente no domínio da habitação 

unifamiliar. Paulo Sampaio é autor de alguns dos edifícios mais marcantes da cidade da Beira, evidenciando 

uma influência clara da obra de Le Corbusier filtrada através da plasticidade da arquitectura brasileira 

especialmente da obra de Afonso Eduardo Reidy (1909-1964). O seu Conjunto Residencial do Pedregulho 

(1946) serviu de mote a obras exemplares como o Automóvel Touring Clube de Moçambique (1957), hoje 

Palácio dos Casamentos, o Motel Estoril (1959) ou o Pavilhão do Clube Ferroviário (1957).  

Francisco Castro que chegara à Beira em 1953 com a missão de concluir o Grande Hotel da Beira (projectada 

em 1947 pelo arquitecto José Porto) desenvolve um conjunto de projectos essencialmente de iniciativa 

privada dos quais se destacam o edifício do “Diário de Moçambique” (1954), o Colégio dos Maristas (1959) 

ou o Banco Nacional Ultramarino em Quelimane (1961-1973). Estas obras de Francisco de Castro são muito 

marcadas pela pesquisa plástica dos dipositivos solares das fachadas como grelhas em betão ou quebra-

luzes.   

A Estação de Caminho de Ferro da Beira(1958-1966), encomendada a estes três arquitectos, foi a maior 

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.  

O núcleo urbano inicial da Beira desenvolveu-se numa faixa estreita entre o Pungué e rio Chiveve, um braço 

deste rio. Em 1892 é declarada povoação urbana e é concessionada pelo Estado à Companhia de 
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Moçambique1. O porto tem o seu primeiro desenvolvimento em 1896, com a construção da ponte-cais do 

caminho ferroviário, que permitiria a articulação da Beira à linha ferroviária de ligação à Rodésia, e ao 

interior de África, e que será inaugurada em 19002. Na sequência deste franco desenvolvimento, a Beira será 

elevada a cidade em 1907. Com a pressão do crescimento populacional a tornar-se cada vez mais 

significativa e as difíceis condições de salubridade da cidade, a administração da cidade abrirá um concurso 

em 1943, que será ganho pelo arquitecto José Porto e pelo engenheiro Joaquim Ribeiro Alegre, que 

executarão o plano após consulta ao Gabinete de Urbanização Colonial. O projecto propõe a ampliação da 

cidade promovendo um conjunto de aterros e drenagem dos solos e um traçado que se pretendia de 

continuidade com as preexistências mas vincado por um desenho baseado em malhas ortogonais unidas por 

centros radiais. Na origem deste desenho urbano está o primeiro plano de urbanização da cidade, 

desenvolvido entre 1929 e 1932, pelos irmãos Rebelo de Andrade, que não chegara ser executado.  

No plano aprovado e executado parcialmente a partir de 1951, a proposta de zonamento é bem salientada, 

diferenciando áreas administrativas, áreas comerciais, área turística e áreas residenciais distintas para a 

população europeia, asiática, mista e africana. Garante, no entanto, uma imagem de cidade moderna que se 

traduz numa 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. Situada no 

extremo Norte da cidade, junto ao Porto, esta grande infra-estrutura actua como remate no plano da cidade.  

O projecto da Estação cruza as linguagens destes três arquitectos e marca uma síntese dos seus percursos. 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, Bernardino Ramalhete, 

arquitecto municipal, constituiu 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 e a fiscalização da 

obra 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 de estruturas do 

conjunto foi desenvolvido pelo engenheiro Moreno Ferreira. 

A Gare é o edifício mais marcante, embora toda o conjunto tenha um sentido coerente. Este volume 

abobadado, justaposto de modo assimétrico ao bloco dos escritórios, gera um grandioso espaço de 

                                                 
1 A Companhia de Moçambique foi uma companhia majestática de Moçambique que tinha a concessão das terras que abrangem as actuais 

províncias de Manica e Sofala. 
2 “Em 14 de Julho de 1900, foi inaugurada a nova linha do caminho de ferro para a Rodésia ficando definitivamente assegurada a continuidade e o 

desenvolvimento da Beira que passou a ser, sem discussão, o porto daquela progressiva colónia inglesa.” “Cidade da Beira, Projeco de Urbanização- 
Memória Justificativa”, Empresa Moderna, Beira, 1951, p. 41 
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acolhimento da estação. É formado por uma laje abobadada, suportada por 7 arcos parabólicos e travada 

por uma laje horizontal. A laje horizontal no tímpano exterior é flutuante e suspensa por fios de aço 

embutidos na caixilharia da grande entrada. Esta laje assegura ainda a articulação entre a gare, o bloco de 

escritórios e os cais. No seu interior, a transparência dos topos garante a continuidade entre a cidade e os 

terminais da estação. Nas pernas dos arcos parabólicos suspendeu-se o edifício do “snack-bar” da estação de 

modo a contrapor uma ideia de leveza ao peso da estrutura da nave. O grandioso espaço da Gare é pensado 

como uma “promenade architectural” com uma sequência de acontecimentos que nos conduzem desde a 

entrada do átrio até aos terminais. 

O bloco de escritórios é um grande paralelepípedo encerrado por “brises-soleil” e elevado sobre pilotis com 

oito pisos de altura, que simulam, através da estrutura aparente, “caixas” sobrepostas, criando longas 

aberturas na transição entre os pisos. Estes dispositivos de quebra-luz em fibrocimento e ocos predominam 

na fachada mais exposta ao sol e são giratórios num eixo vertical e respondem eficazmente à intensidade do 

clima tropical. Assim, toda a fachada sudoeste é móvel assumindo diferentes desenhos ao longo do dia. Os 

pisos dos escritórios desenvolvem-se em planta livre organizados através de uma extensa galeria junto à 

fachada principal apenas quebrados pelo núcleo de circulações verticais colocado de modo assimétrico e 

quebrando a monotonia da fachada. 

Os terminais da linha férrea são formadas por lajes em consola, com uma sequência de pilares centrais. O 

limite lateral deste equipamento corresponde a um edifício-muro, com uma cobertura formada por uma 

sequência de pequenas abóbadas em betão. 

O sentido de unidade deste complexo ferroviário é acentuado pelo recurso exaustivo do revestimento a 

pastilha vidrada com diversos padrões geométricos e cores que determinam e personalizam os espaços da 

Estação. São também em pastilha vidrada, alguns painéis murais com intervenção de artistas plásticos que 

garantem a síntese entre arte e arquitectura, tão explorada nas obras de referência brasileiras. Estes murais, 

muitas vezes recorrendo ao imaginário da arte africana, interagem com o espaço e reforçam o sentido 

plástico da obra. 

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. 
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Bernardino Ramalhete, sócio de Paulo Melo Sampaio desde 1962, no gabinete de arquitectura GAU, 

desenvolve projectos que denotam a procura de novas linguagens e expressões plásticas. A Igreja do Macuti 

de 1962 é talvez a sua obra mais emblemática na cidade da Beira e foi encomendada pelo Bispo da Beira, D. 

Sebastião Soares de Resende, que pretendia uma igreja não historicista e mais consentânea com os novos 

valores eclesiásticos do Concílio Vaticano II. Assim, a Igreja intencionalmente descentrada em relação à 

malha urbana radial, é um grande pavilhão de cobertura abobadada com a estrutura metálica aparente e 

torre sineira autónoma.  

Em Maputo, Pancho Miranda Guedes (1925), formado na África do Sul e ligado ao Team X, é  autor de uma 

vasta obra heterodoxa no contexto do Movimento Moderno ou da sua crítica, com referências muito 

diversificadas. Os primeiros projectos revelam uma influência de Le Corbusier, mas com o edifício Prometeus 

de 1951, a sua obra começa a delinear aquilo que chamou “Styloguedes”, denotando inúmeras influências, 

de Picasso a Gaudi; da escultura africana e Malangatana a Frank Lloyd Wright. A sua dedicação ao desenho, 

à pintura e à escultura é fundamental para entender o seu percurso. O ecletismo da sua obra anuncia 

“modos exploratórios que se contaminam entre si. A intervenção plástica é directa e assumida como um 

elemento que decora e enfatiza a própria arquitectura, evidentes nos murais e texturas do edifício Abreu, 

Santos e Rocha e no edifício Dragão ou na plasticidade escultórica da Padaria Saipal. 

Também em Maputo, a obra de João José Tinoco procura novas relações com o contexto e linguagem que 

cruza expressões do Novo Brutalismo com referências vernaculares como é o caso da Fábrica “A Reguladora 

de Moçambique” e ainda no projecto da Escola Secundária da Polana que projecta com José Forjaz. 

São percursos exploratórios e críticos dentro de um quadro mais lato do Movimento Moderno. Em 

Moçambique entre 1950 e 1970, as várias facções do Moderno coexistem e sobrepõe-se: o léxico 

internacional de raiz corbusiana temperado com a arquitectura sul-americana; a linguagem tardo-

modernista nos edifícios estatais que ainda se desenham na Metrópole e alguns projectos críticos que 

ensaiam novas linguagens. 

A Beira, apesar de fulgurante e glamorosa nos anos cinquenta e sessenta, é hoje uma cidade degradada e 

abandonada. A sua história esteve sempre 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. Hoje, apesar de conservada, a Estação está deserta. A sua imponente gare quase não 

tem movimento de passageiros.  

A Estação da Beira, para além de ser um caso exemplar do património arquitectónico moderno construído 

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

valorizar os seus portos e a sua estrutura ferroviária. No contexto das novas estratégias de dinamização 
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económica e turística do cidade da Beira, este edifício irá certamente protagonizar uma resposta na sua 

requalificação urbana e arquitectónica. 

 

 
 

Fig. 1 -  Estação de caminho de ferro da Beira – Maqueta (Arquivo Cláudia Sampaio) 
 

 

 
 
 

Fig. 2 -  Estação de caminho de ferro da Beira – Fachada (© Ana Magalhães | 2008) 
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Fig. 3 -  Estação de caminho de ferro da Beira –  Interior da Gare (© Inês Gonçalves |2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4 - Estação de caminho de ferro da Beira – Mural (© Ana Magalhães | 2008) 
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Fig. 5 -  Estação de caminho de ferro da Beira –  Pormenor (© Inês Gonçalves |2008) 
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