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A MAQUETA
Desde há muito que a maqueta é tida como um importante meio de repre-

sentação de arquitetura. A sua constituição tridimensional, que a torna próxima 
do edifício que representa, confere-lhe uma reconhecida clareza comunicativa, 
relevante, em particular, para o público menos familiarizado com as exigências de 
representações de âmbito mais técnico. Mesmo hoje, quando a representação 
virtual proporciona simulações muito próximas da realidade, a maqueta continua 
a ser adotada, confirmando o poder da sua condição de quasi-arquitetura.

As maquetas são conhecidas, pelo menos, desde o Antigo Egito. Contudo, 
foi a partir do início do Renascimento Italiano, no contexto das transformações 
culturais então operadas, que a adoção da maqueta mais se generalizou. As solu-
ções arquitetónicas formuladas requeriam simulações, simultaneamente formais 
e construtivas, que só a maqueta conseguia assegurar. A maqueta, ou modelo, 
seria ainda necessária para garantir uma comunicação mais eficaz com quem 
encomendara a obra. 

As reflexões iniciais sobre este renovado alcance da maqueta foram propostas 
por Leon Battista Alberti (1404-1472), no texto De Re Aedificatoria, concluído 
em 1452. Muitas das considerações aí apresentadas são ainda válidas. A partir 
de então, a maqueta foi tomando formulações diversificadas, variando desde as 
elaborações mais sintéticas até às reproduções rigorosamente acabadas, como 
pequenas construções de parte ou da totalidade da obra, cujo interior, nalguns 
casos, podia até ser percorrido. Esta diversidade marcou também os materiais 
em que foram executadas: madeira, cartão, gesso, etc.  
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Porém, apesar das suas reconhecidas possibilidades, a adoção da maqueta 
não foi homogénea. O relevo que lhe era concedido seria desde sempre equacio-
nado em função da importância atribuída ao desenho, há muito instituído como 
o instrumento privilegiado do trabalho do arquiteto. A adopção da maqueta de-
penderá ainda quer das idiossincrasias de cada autor, quer da complexidade do 
projeto em causa. 

A par da importância para a prática projetual, a maqueta interessou também, 
desde cedo, a colecionadores, pedagogos, curadores, estrategas militares e po-
líticos, entre outros, confirmando a clareza comunicativa que, afinal, justificara 
a sua generalização como meio de representação da arquitetura. Todas estas 
valências são ainda hoje reconhecidas, mesmo com o imenso avanço de outras 
tecnologias de representação. De algum modo, e para fascínio dos seus obser-
vadores, a maqueta continua a conseguir concretizar aquilo que outras represen-
tações apenas parcialmente permitem sugerir.

A reflexão contemporânea sobre a maqueta tem extravasado o âmbito mais 
restrito da prática projetual, procurando avaliar outras implicações da sua ado-
ção. Está em causa não apenas a obra que a maqueta revela, mas também o 
modo como o faz, não apenas uma representação em miniatura e, a priori, da 
obra que se irá construir, mas também a divulgação e a propaganda daquilo que 
já foi edificado.

A COLEÇÃO DO IHMT
O Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) possui um conjunto de dez 

maquetas representando estruturas de serviços de saúde edificadas nos antigos 
territórios portugueses de África: duas de Angola, sete de Moçambique e uma de 
São Tomé e Príncipe.

As maquetas de construções moçambicanas ainda existentes no IHMT foram 
executadas em Moçambique, entre 1951 e 1952, sendo então enviadas para 
Lisboa a fim de serem apresentadas, em conjunto com outras agora desapa-
recidas, na Exposição Documental das Actividades Sanitárias do Ultramar, que 
teve lugar em Lisboa, no Palácio Nacional da Junqueira (Palácio Burnay), em 
abril de 1952, no âmbito do I Congresso Nacional de Medicina Tropical. A atestar 
estes elementos existem as referências quer na base da maqueta da Maternida-
de de Marraquene, que nos revela os seus autores e datas de elaboração, quer 
na correspondência do Congresso e no catálogo da exposição, quer ainda em 
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fotografias publicadas nos Anais do Instituto de Medicina Tropical. Terminada a 
exposição, ficaram em Lisboa, certamente mais por contingências práticas do 
que por opções didáticas ou museológicas. 

As maquetas das estruturas angolanas e da de São Tomé parecem ter cum-
prido um propósito similar, embora se desconheçam, com fundamento, as cir-
cunstâncias da sua origem. É possível, contudo, que a maqueta da maternidade 
de Luanda tivesse sido apresentada anteriormente, na Exposição Construção 
nas Colónias Portuguesas: Realizações e Projectos, que teve lugar em Lisboa, 
no Instituto Superior Técnico, em novembro de 1944. Porém, ainda assim, há 
que considerar como certa a hipótese destas três maquetas terem igualmente 
integrado a exposição de 1952, do I Congresso Nacional de Medicina Tropical. 
As fotografias do evento publicadas nos Anais do Instituto permitem-nos divisar 
algumas maquetas que não são referidas no respetivo catálogo, como é o caso 
da maqueta do dispensário são-tomense. 

Pelas já referidas fotografias concluímos igualmente que o conjunto de maque-
tas patentes na exposição era bastante mais vasto e incluía até algumas com 
grandes dimensões, representativas de complexos edificados, como é exemplo 
a maqueta dos serviços sanitários da Companhia de Diamantes de Angola - Dia-
mang. Se bem que algumas delas possam ter retornado à origem após o encer-
ramento da exposição, outras ficaram armazenadas em dependências do Palácio 
Farrobo, às Laranjeiras, e votadas ali ao esquecimento e à degradação.

Correspondência do I Congresso Nacional de Medicina Tropical (1952)
IHMT 0000429
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No seu conjunto, estas maquetas surgem como descrições simplificadas, des-
providas de conteúdo técnico, que apenas pretenderam divulgar a existência das 
estruturas edificadas. Essas características são, aliás, consentâneas com o pro-
pósito expositivo que as motivou. Hoje importam sobretudo como testemunho 
quer do estado inicial dos edifícios representados, alguns entretanto alterados ou 
desaparecidos, quer das opções arquitetónicas, sanitárias e políticas, que subja-
zeram à sua construção.

Estão em causa três épocas distintas de produção arquitetónica: uma, na se-
gunda metade do século XIX, marcada pela ida de técnicos da metrópole em 
missões de serviço aos territórios coloniais – o Hospital da Ilha de Moçambique; 
uma segunda, coincidente com o final da década de 1930 e a primeira metade da 
década de 1940, resultante da produção assegurada pelos serviços locais –  por 
exemplo, o Pavilhão de Isolamento para Europeus do Hospital Miguel Bombarda, 
Moçambique; uma terceira época, no período subsequente, devido à atuação 
do Gabinete de Urbanização Colonial, sediado em Lisboa – como a Maternidade 
Tipo (GUC), em Moçambique.

Aspeto da Exposição Documental das Actividades Sanitárias do Ultramar (1952) 
Maqueta da Diamang (Álbum do Iº Congresso Nacional de Medicina Tropical)
IHMT 0000535
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Pelos anos de 1990, as dez maquetas de edificações em África, entretanto 
esquecidas e deterioradas em arrecadações, foram sendo reabilitadas por Luís 
Filipe Marto, do IHMT, devolvendo-lhes as condições para uma apresentação 
condigna. Às suas raras qualidades técnicas para o restauro e recuperação, Luís 
Marto confere quase sempre um toque pessoal, aqui observável nalguma policro-
mia e na introdução nas maquetas de um ou outro material diverso. À sua espe-
cial afeição pelo espólio do Instituto, devemos-lhe a salvaguarda destas valiosas 
peças com história. 

A maqueta do IHMT, exposta no piso 0, tem uma outra história. Representa o 
edifício de acordo com o projeto final que veio a ser construído e como foi inaugu-
rado em 1958, então como Instituto de Medicina Tropical. A estrutura em tubo de 
ferro que a apoia é idêntica à de outro mobiliário construído expressamente para 
equipar as dependências do Instituto. 

Contudo, como novamente certificam as fotografias do evento, incluídas no 
álbum do I Congresso Nacional de Medicina Tropical, uma outra maqueta, mais 
simples, correspondendo a uma fase preliminar do projeto, esteve igualmente 
presente na referida Exposição Documental das Actividades Sanitárias do Ultra-
mar - 1952. Desconhece-se o seu paradeiro. 

Capa do Catálogo Exposição Documental das Actividades Sanitárias 
do Ultramar (1952)  (Iº Congresso Nacional de Medicina Tropical)



8

ÁTrIO DO PISO 1 | Maquetas

IHMT. Instituto de Medicina Tropical /
Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Lisboa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Hospital de Moçambique / Hospital da Ilha de Moçambique

2. Pavilhão de Isolamento do Hospital Central Miguel Bombarda - Lourenço Marques / 
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Central de Maputo - Moçambique

3. Sede da Missão de Combate às Tripanossomíases (M.C.T.) - Lourenço Marques / 
Instituto Superior de Ciências da Saúde - Maputo - Moçambique

4. Hospital do Zóbuè da Missão de Combate às Tripanossomíases (M.C.T.) - Moçambique

5. Maternidade Indígena, Maria do Carmo Vieira Machado/ Maternidade Lucrécia Paim
Luanda - Angola

6 Dispensário de Benguela, da Instituição de Assistência às Crianças Indígenas (I.A.C.I.) 
Centro Materno-Infantil de Benguela - Angola

7. Dispensário Anti-Tuberculose de São Tomé / Ministério da Saúde de São Tomé e 
Príncipe

8. Maternidade Tipo GUC - Moçambique

9. Maternidade de Marraquene - Moçambique

10. Instalação Sanitária do Maputo / Centro de Saúde da Bela Vista - Moçambique

11. Hospital do Bilene - Moçambique

10

IHMT 11
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HOSPITAL DE MOÇAMbIQUE

Hospital de Moçambique
IHMT.0000045 | Dimensões: A-23cm X L-126cm X C-169cm | Escala: 1/100

Maqueta em madeira, que reproduz o 
Hospital da Ilha de Moçambique.

É representado um complexo de edifi-
cações composto por um edifício principal 
com cinco corpos que se desenvolvem em 
dois níveis, doze edificações retangulares 
implantadas em três alas paralelas na reta-
guarda do edifício principal, formando um 
conjunto simétrico e, num pátio de planta 
retangular, uma estrutura menor, quadran-
gular, correspondente ao reservatório de 
água. Está ainda esquematicamente repre-
sentado o espaço exterior onde se incluem 
árvores e arbustos, áreas ajardinadas junto 
à fachada principal, e um pavimento areno-
so conseguido por areia colada e pintada. 

Maqueta do Hospital da Ilha de Moçambique, 
na Exposição Documental das Actividades 
Sanitárias do Ultramar (1952)
(Álbum do Iº Cong. Nac. de Medicina Tropical) 
IHMT.0000535
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As construções são de cor creme com telhados vermelhos. A delimitar o com-
plexo edificado, uma cerca em madeira pintada a cinzento, imitando o ferro, com 
dois portões de entrada, sendo um com maior monumentalidade, que correspon-
de à fachada principal, e o segundo na lateral direita. A base da maqueta é em 
contraplacado montado sobre engradado de madeira. Na face superior da base, 
letras em plástico identificam a construção: “HOSPITAL DE MOÇAMBIQUE” de 
um lado, e “MOÇAMBIQUE” no lado oposto. 

A maqueta foi executada em Moçambique, entre 1951 e 1952, e enviada para 
Lisboa no vapor Quanza, para figurar na Exposição Documental das Actividades 
Sanitárias do Ultramar.

Projeto do Hospital de Moçambique: Alçado principal, 
assinado por Isaías Newton (Arquivo Histórico Ultramarino)

Desde a época dos Descobrimentos, a Ilha de Moçambique, com os primitivos 
hospitais portugueses, desempenhou um papel fulcral no apoio às rotas maríti-
mas e comerciais. 

O conjunto fronteiro do atual Hospital da Ilha de Moçambique, representado na 
maqueta, foi projetado por Isaías Newton, em 1877, no âmbito da “Expedição 
das Obras Públicas em Moçambique”, enviada nesse ano por Andrade Corvo, 
então Ministro da Marinha e do Ultramar, e chefiada por Joaquim Jozé Machado, 
major de engenharia.
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Foi planeado como o principal hospital 
da província, uma vez que à época, e até 
1898, a capital da colónia estava na Ilha de 
Moçambique. O edifício que foi construído 
cumpre, de modo genérico, o projeto do 
plano original, mas em versão simplificada. 
Apresenta um conjunto marcado por três 
volumes de dois pisos articulados por dois 
outros, intermédios, com menor altura e 
de piso único. O projeto tem um desenho 
neoclássico, no qual se propunham vários 
elementos de ferro, à imagem de outras 
estruturas coloniais congéneres. Contudo, 
a frente principal construída foi simplificada 
em relação ao desenho de Newton. Durante 
um longo período, o Hospital de Moçambi-
que – da Ilha de Moçambique – foi o maior 
hospital de África a sul do Sara. 	   Hospital da Ilha de Moçambique (1952)

IHMT.0000220

A Ilha de Moçambique está classificada pela UNESCO como Património Mun-
dial da Humanidade, desde 1991. 

O Hospital, já muito degradado, continuava a albergar alguns serviços de saúde 
mas equaciona-se presentemente a sua reabilitação, provavelmente para um hotel.

Hospital da Ilha de Moçambique
Imagem de José Manuel Fernandes (2012)
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PAVILHÃO DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL CENTrAL 
DE MIGUEL bOMbArDA (H.C.M.b.) – MOÇAMbIQUE

Pavilhão de Isolamento do Hospital Central de Miguel Bombarda 
IHMT.0000046 | Dimensões: A-28cm X L-124cm X C-75cm | Escala: 1/100

A maqueta em madeira, que representa o Pavilhão de Isolamento do Hospital 
Central de Miguel Bombarda, em Lourenço Marques, foi elaborada em Moçambi-
que em 1951/1952. O edifício está pintado a branco e cinza, representando um 
projeto de feição “modernista”, com dois pisos, terraços e um corpo central, mais 
elevado, com fachada de envidraçados, que corresponde à entrada e aos aces-
sos no edifício. Todos os corpos têm cobertura plana. Está ainda representado o 
espaço exterior envolvente, com áreas verdes e árvores.

Na base, em contraplacado pintado, letras plásticas identificam a construção, 
lendo-se: “PAVILHÃO DE ISOLAMENTO (H.C.M.B.)”.

O Pavilhão de Isolamento para europeus está inserido no complexo do Hos-
pital Central Miguel Bombarda, em Lourenço Marques (hoje Hospital Central do 
Maputo). O pavilhão foi projetado em 1940 pela Repartição Técnica de Obras 
Públicas de Moçambique, cujo autor não se identifica na assinatura ilegível dos 
desenhos. A sua inauguração ocorreu em 1947. O projeto original inseria-se num 
conjunto de melhoramentos levados a cabo a partir de 1936 no Hospital Central 
Miguel Bombarda. O relevo arquitetónico do edifício resulta, não tanto da sua 
organização interna, mas antes do partido tirado da utilização do betão armado, 
sobretudo no lançamento pronunciado das varandas. 
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Em 1966, o edifício foi ampliado, passando a ter 4 pisos, seguindo o projeto de 
alterações do arqº. Fernando Mesquita. Destinava-se a servir de hospital escolar, 
em apoio à Faculdade de Medicina da recém-criada Universidade de Moçambique.

Atualmente, o antigo Pavilhão de Isolamento alberga o departamento de obste-
trícia e ginecologia, do Hospital Central de Maputo.

	  
Pavilhão de Isolamento do H.C.M.B.
(folheto da ’Exposição Alusiva ao 1º Centenário do HCM’, 2007)

Pavilhão de Isolamento do H.C.M.B. (1947) 
(“Moçambique: Documentário trimestral, 052”)

Departamento de obstetrícia e ginecologia
Foto de César Bila (2012)



14

SEDE DA MISSÃO DE COMbATE ÀS TrIPANOSSOMÍASES 
(M.C.T.) - MOÇAMbIQUE

Sede da Missão de Combate às Tripanossomíases
IHMT.0000052 | Dimensões: A-22cm X L-63cm X C-68cm | Escala: 1/100

A maqueta é a representação em gesso, de uma edificação de planta irregular, 
em “L”, que se desenvolve em dois níveis, e de um corpo num dos extremos, cor-
respondente à entrada, que se desenvolve num terceiro nível. Ambos os corpos 
possuem coberturas de telha de quatro águas. Está ainda esquematicamente re-
presentado o espaço exterior com quatro áreas ajardinadas que incluem árvores e 
arbustos, estando intercaladas pela representação de um pavimento, provavelmen-
te arenoso, que também circunda o edifício. No plano superior da base da maque-
ta, letras em baquelite identificam a construção, lendo-se no lado correspondente à 
fachada principal “SEDE DA (M.C.T.)”, e no lado oposto “MOÇAMBIQUE”.

A maqueta assenta numa base em contraplacado com moldura de madeira, 
estando a estrutura que representa a edificação fixa por parafusos. Na face infe-
rior da base, num canto, está a inscrição manuscrita “Cx/17”, que corresponde 
ao seu acondicionamento quando viajou para Lisboa a bordo do vapor Quanza.
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A Sede, em Moçambique, da Missão de 
Combate às Tripanossomíases localizava-
-se em Lourenço Marques (atualmente 
Maputo), na zona de Sommerschield. Al-
bergava serviços administrativos e serviços 
laboratoriais. Com projeto de 1949, desco-
nhece-se o seu autor, mas terá sido ela-
borado ou pelo Gabinete de Urbanização 
Colonial (G.U.C.), em Lisboa, ou por servi-
ços técnicos locais. A obra ficou concluída 
em 1951. 

A Sede da Missão de Combate às Tripanossomí-
ases em Moçambique. (Década de 1960) 
(Anais do Instituto de Medicina Tropical) 

A sua inserção numa área residencial poderá explicar a adoção de um léxico 
formal consentâneo com o das habitações unifamiliares de estatuto elevado. A 
volumetria, de composição assimétrica, é marcada pela articulação da fenestra-
ção de dominante horizontal com o elemento vertical onde se processa a entra-
da. Elementos mais próximos de um léxico modernizante estão conciliados com 
outros de feição mais tradicionalista, nomeadamente os telhados. À entrada, 
numa placa sobre a porta, a sigla MCT.

Atualmente, o edifício, na Rua Mártires da Machava Nº 1429, alberga o Instituto 
Superior de Ciências da Saúde, tendo sofrido algumas alterações, nomeada-
mente o acrescento de um piso que absorveu a presença do volume vertical da 
entrada.

Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Fotografias de Martinho Dgedge (2012)
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HOSPITAL DO ZÓbUÈ, MISSÃO DE COMbATE ÀS 
TrIPANOSSOMÍASES  (M.C.T.) – MOÇAMbIQUE

Hospital do Zóbué
IHMT.0000047 | Dimensões: A-17cm X L-63cm X C-66cm | Escala: 1/100

Maqueta em gesso, cartão e madeira pintados, que representa o Hospital do 
Zóbuè, integrado na Missão de Combate às Tripanossomíases (M.C.T.). Maqueta 
executada em Moçambique, entre 1951 e 1952, fazendo parte de um conjunto 
mais vasto, apresentado na Exposição Documental das Actividades Sanitárias do 
Ultramar, em Lisboa, 1952.

A maqueta representa uma edificação de planta cruciforme, de um só piso, 
com cobertura de telhado de duas águas em dois níveis em cada braço, que se 
estende além das paredes do edifício formando uma galeria circundante apoiada 
em colunas. O espaço exterior é ajardinado, onde se incluem quatro árvores.

Na base da maqueta, letras em plástico identificam a construção: “HOSPITAL 
DO ZOBUE (M.C.T.)” e no lado oposto: “MOÇAMBIQUE”. 

Na face inferior da base, as inscrições manuscritas “Cx/17” e “17”, identificam o 
acondicionamento e o seu despacho para Lisboa a bordo do navio Quanza, em 1952. 

O Hospital de Zóbuè localiza-se na província de Tete, Moçambique, junto à fron-
teira com o Malawi. Foi projetado no início da década de 1940 pelo eng.º Mário 
Ferreira Fernandes, diretor dos Serviços de Obras Públicas de Moçambique. Era 
um hospital de segregação/isolamento da missão de combate à doença do sono.
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A planta cruciforme do edifício facilitava a separação das enfermarias por gé-
neros, bem como de outros serviços. O hospital é circundado por uma galeria de 
sombreamento, comum na arquitetura então realizada nos territórios coloniais, 
bem como o telhado em dois níveis, que promovia a circulação de ar e o arrefe-
cimento do edifício.

A cerca de 1km do hospital, situavam-se os outros edifícios da missão - re-
sidências de pessoal, laboratórios, insetário, armazéns, garagens - alguns dos 
quais também projetados por Ferreira Fernandes.

Projeto do Hospital do Zóbuè – planta e alçados                          
(Arquivo Histórico Ultramarino)

O hospital continua a funcionar, agora sobretudo ligado ao combate e à preven-
ção do VIH, tendo ainda associada uma pequena maternidade. Alguns dos outros 
edifícios da missão estão hoje abandonados.

Hospital do Zóbuè
Fotografia de Raquel Yokoda (2006)
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MATErNIDADE INDÍGENA, MArIA DO CArMO VIEIrA 
MACHADO, LUANDA - ANGOLA

Maternidade Indígena Maria do Carmo Vieira Machado
IHMT.0000051 | Dimensões: A-17cm X L-77cm X C-52cm | Escala: 1/100

Maqueta, em gesso, da Maternidade Maria do Carmo Vieira Machado, em Lu-
anda, Angola. Representa uma edificação de dois pisos e cobertura plana, com 
planta cruciforme de corpos longitudinais mais alongados e circundados por va-
randa suportada por colunas.
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A área envolvente é ajardinada e junto à fachada posterior passa uma via rodovi-
ária. A base da maqueta possui inclinação, reproduzindo a topografia do terreno.

A maqueta, cujo autor se desconhece, foi apresentada na Exposição Documen-
tal das Actividades Sanitárias do Ultramar, em 1952. Todavia, deverá ter sido feita 
para a Exposição Construção nas Colónias Portuguesas: realizações e projectos, 
que teve lugar no Instituto Superior Técnico, em novembro de 1944.

Alçado principal e planta do 1.º piso (abril 1937)
(Arquivo Histórico Ultramarino)

O projeto desta maternidade, também conhecida como Maternidade Indígena, 
teve duas versões, com autoria do arqº. Jorge Silva, da Repartição dos Serviços 
de Obras Públicas de Angola. A primeira versão data de abril de 1937 e é a que se 
representa na maqueta. A segunda versão, que corresponde ao que foi construí-
do, data de junho de 1937. Estes projetos estão atualmente no Arquivo Histórico 
Ultramarino, em Lisboa. 

Coube à Instituição de Assistência às Crianças Indígenas, que iniciou a suas 
atividades em novembro de 1935, a promoção desta iniciativa. 

O edifício apresenta uma organização planimétrica simples, em muito deter-
minada pelo cumprimento do programa funcional que se desenvolve segundo 
um eixo longitudinal. A entrada, marcada por seis colunas de forte expressão, 
integra um corpo perpendicular que comporta os acessos verticais. O uso de 
betão armado possibilitou a afirmação de uma expressão de caráter modernista, 
acentuado pela horizontalidade conferida pelas varandas do primeiro piso, onde 
as únicas concessões decorativas parecem ser a platibanda no corpo de entrada 
e o desenho de algumas caixilharias. 

Desconhece-se a data exata de conclusão da obra, mas a cerimónia com des-
cerramento da lápide com o nome de Maria do Carmo Contreiras Vieira Machado 
ocorreu em setembro de 1938, aquando da viagem do presidente António Óscar 
Fragoso Carmona a São Tomé e Príncipe e a Angola que, na comitiva presidencial, 
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incluiu o ministro das Colónias, Francisco Vieira Machado. Contudo, parece que a 
obra não estaria ainda concluída e a sua inauguração foi posterior e já na presença 
de Marcello Caetano, que substituiu Vieira Machado na pasta das Colónias.

Alçados e planta do 1.º piso (junho 1937)
(Arquivo Histórico Ultramarino)

A maternidade ficou mais conhecida por Maternidade Indígena de Luanda e é 
assim que surge, por exemplo, em 1944, na referida Exposição da Construção 
nas Colónias Portuguesas: realizações e projectos, onde a maqueta foi exibida.

Atualmente o edifício, ainda que altera-
do, desempenha as mesmas funções e 
integra o complexo agora designado por 
Maternidade Lucrécia Paim.

Maternidade Lucrécia Paim 
Fotografia de Ricardo Silva (c. 2007)



21

Maqueta em gesso de um edifício cuja planta se inscreve num retângulo, com 
volumetria irregular, de um só piso, térreo, e coberturas planas. Esquematica-
mente representa-se também o espaço exterior circundante, com um pavimento 
provavelmente arenoso e pequenas áreas ajardinadas. A maqueta está montada 
sobre uma base com estrutura de madeira e uma camada de cartão-maqueta.

Não se conhece o autor do projeto do edifício, embora deva ter sido elaborado 
nos serviços municipais de Benguela. Também se desconhecem o autor da ma-
queta, o local e a data da sua elaboração. 

A Instituição de Assistência às Criança Indígenas (IACI), um organismo particu-
lar de beneficência, angolano, teve os seus estatutos aprovados pelo Governo 
Geral de Angola em 23 de novembro de 1935. O Dispensário de Benguela, que 
foi um dos seus componentes, resultou de verbas recolhidas por subscrição pú-
blica. Foi inaugurado em outubro de 1940. 

O edifício, com dimensões reduzidas, apresenta uma feição modernista marca-
da pela articulação assimétrica de diversos volumes aglutinados em torno de um 
outro, central, de planta aproximadamente quadrangular, que corresponde à área 
da entrada e de distribuição. No exterior, sobre a entrada, têm realce elementos 
decorativos no estilo Art Déco e as inscrições em relevo: I.A.C.I. / Dispensário de 
Benguela. 

DISPENSÁrIO DE bENGUELA, DA INSTITUIÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA ÀS CrIANÇAS INDÍGENAS (I.A.C.I.) - ANGOLA

Dispensário de Benguela
IHMT.0000050 | Dimensões: A-17cm X L-47cm X C-37cm | Escala: 1/100
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Na altura da sua inauguração tinha também instalada uma pequena estação 
meteorológica.

O dispensário viria a ser assumido como um dos elementos delimitadores do 
desenho da futura Praça Oliveira Salazar, integrante do Plano Geral de Urbaniza-
ção de Benguela, homologado em 1952, com autoria dos arquitetos João Antó-
nio de Aguiar e Fernando Batalha. 

Atualmente, o edifício comporta o Centro Materno-Infantil de Benguela e apa-
rentemente sofreu poucas alterações em relação ao edificado na origem.

Centro Materno-Infantil de Benguela
Fotografia de J.M. (2012)
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DISPENSÁrIO ANTI-TUbErCULOSE DE SÃO TOMÉ 
– SÃO TOMÉ E PrÍNCIPE

Dispensário Anti-Tuberculose
IHMT.0000049 | Dimensões: A-17cm X L-43cm X C-63cm | Escala: 1/100

Representação em gesso de uma edificação com planta em U, transversal-
mente simétrica e marcada pelo corpo central com cobertura numa calote. Na 
fachada principal, sobre as colunas que suportam a galeria de acesso à entra-
da, a cruz de Lorena entre as inscrições: “Dispensário” e “Anti-Tuberculoso”. Na 
maqueta, o espaço exterior, circundante, desenvolve-se em dez pequenas áreas 
de canteiros ajardinados, dispostas simetricamente e intercaladas por caminhos 
de chão arenoso. A base da maqueta é igualmente em gesso, montado sobre 
estrutura de madeira. 
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Na face superior da base, junto ao canto anterior direito, tem a 
inscrição: “J. RodRigues / S. Tomé”, que sugere o autor da maqueta 
e o local da sua execução. A data da sua execução é desconheci-
da, mas a maqueta esteve patente na Exposição Documental das 
Actividades Sanitárias do Ultramar, em Lisboa, 1952.

Assinatura na 
maqueta

Não se conhecem quer a data, quer o autor do projeto deste edifício, localizado 
na cidade de São Tomé, em São Tomé e Príncipe. O projeto terá provavelmen-
te sido elaborado e desenvolvido por técnicos locais, ou o eng.º Luiz Frederico 
Colaço ou o condutor de obras Domingos Cabrita. O Dispensário foi inaugurado 
em 1951 e integrava um programa ambicioso com várias estruturas, inicialmente 
planeado pelo governador Carlos Gorgulho.

O edifício apresenta uma composição simétrica de volumes, dominados pelo 
corpo principal, ao centro, de configuração cilíndrica, rematado por uma cobertu-
ra em calote. Este corpo corresponde à entrada do edifício, abrigada adiante por 
uma galeria onde terminam duas rampas laterais exteriores e uma escadaria cen-
tral. A presença mais elevada da calote, sobre as placas de cobertura do restante 
edifício, acentua, por contraposição, a dominância horizontal do imóvel, em muito 
marcada pelas faixas onde se inserem os vãos. Os corpos laterais têm também 
acessos independentes com escadarias que terminam em varandas cobertas. No 
seu todo, a composição denota alguma feição Art Déco, ainda que seja despro-
vida de elementos decorativos.

Dispensário anti-tuberculose (c.1952)
(Anais do Instituto de Medicina Tropical) 
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Atualmente, o edifício aloja a sede do Ministério da Saúde da República de São 
Tomé e Príncipe. 

O exterior não mostra alterações significativas em relação ao edificado original, 
com exceção do encerramento das varandas cobertas, laterais.

Ministério da Saúde de São Tomé e Princípe
Fotografias de Ednilson Leite (2012)
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MATErNIDADE TIPO. GAbINETE DE UrbANIZAÇÃO 
COLONIAL (G.U.C.) – MOÇAMbIQUE 

Maternidade Tipo
IHMT.0000048 | Dimensões: A-15cm X L-68cm X C-51cm | Escala: 1/100

Maqueta em gesso, cartão e madeira pintados. Representa um conjunto de 
edificações composto por: edifício principal, correspondente à maternidade e 
constituído por um corpo de planta retangular com telhado de quatro águas imi-
tando telha ou chapa metálica e, destacando-se assimetricamente, um outro cor-
po ligeiramente avançado, em alpendre, com telhado de duas águas e que cor-
responde à área da entrada principal; uma outra construção, também de planta 
retangular, pequena, em alpendre de duas águas, correspondente ao lavadouro; 
mais seis estruturas de planta circular, com cobertura cónica imitando telhados 
de colmo, correspondentes a habitações/quartos individuais destinados às puér-
peras indígenas e seus familiares. Está ainda esquematicamente representado o 
pavimento exterior, ajardinado e com alguns arbustos. 

Na base, letras em plástico identificam a construção, lendo-se no lado corres-
pondente à fachada principal: “MATERNIDADE TIPO* (G.U.C.)” (* letras T e O em 
falta), e no lado oposto: “MOÇAMBIQUE”.

Uma face lateral da base da maqueta tem a inscrição manuscrita “Cx.17 A” e 
na face inferior, no canto lateral direito, sobre o engradado de madeira, a inscrição 
“Cx.17”. Estas inscrições correspondem ao seu acondicionamento quando foi 
despachada para Lisboa, a bordo do navio Quanza, e comprovam assim que a 
maqueta foi executada em Moçambique e enviada para a Exposição Documental 
das Actividades Sanitárias do Ultramar (Lisboa,1952).
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Ainda na face inferior da base, existem outras duas inscrições manuscritas que 
se referem a experiências com cré, realizadas sobre a base da maquete, para 
estudo das cores originais da maqueta: a primeira do lado direito, sobre o con-
traplacado, indica “1ª s/cré” e a segunda, sobre o engradado de madeira, ao 
centro, tem “aguada cré [e mais dois vocábulos ilegíveis]” além de uma seta para 
o ensaio da cor. 

Na intervenção de Luís Filipe Marto, para recuperação, a maqueta foi repintada, 
com policromia.

O projeto destas maternidades cumpria o programa-tipo para maternidades 
rudimentares preconizado no “Plano de Acção Sanitária e Profiláctica”, elaborado 
pelo médico Aires Pinto Ribeiro, em agosto de 1945, na sequência da Reorgani-
zação dos Serviços de Saúde das Colónias, em fevereiro desse ano. Pinto Ribeiro 
era o diretor dos Serviços de Saúde de Moçambique. A ‘sanzala-enfermaria’ que 
rodeava a maternidade - edifício principal - destinava-se a alojar as puérperas e 
os seus familiares, mantendo assim o ambiente familiar, poupando nas despesas 
com a vigilância e com a alimentação das mulheres. 

Planta e alçado principal de uma “maternidade tipo” para 
8 camas (1946) (“Assistência maternal e infantil ao indígena”)



28

Não são conhecidos nem o autor do projeto destas maternidades-tipo, nem a sua 
data, embora estivesse concluído antes do fim de 1946. Foi elaborado no G.U.C. 
(Gabinete de Urbanização Colonial), uma entidade tutelada pelo Ministério das Co-
lónias, criada no final de 1944, com sede em Lisboa, podendo por isso aventar-se o 
nome do arq.º João Simões como eventual autor do projeto, uma vez que foi tam-
bém ele o autor de outras estruturas de saúde então projetadas pelo GUC.  

Cada um destes modelos de “maternidade”, com o edifício principal que al-
bergava a enfermaria, a sala de trabalho, um quarto de isolamento, instalações 
sanitárias e instalações para o enfermeiro, o lavadouro independente no exterior 
e as habitações individuais/familiares também no exterior, seriam no seu con-
junto adaptados, nas dimensões e capacidade, em função da população e das 
valências médicas que deveriam assegurar.  A maqueta corresponde ao projeto 
de uma enfermaria para oito camas. Foram construídas algumas maiores, mas 
também algumas maternidades de apenas seis camas.







Maternidade Tipo (1952) | IHMT.0000322 Maternidade Cumbana, Moçambique (2012)

Para Moçambique, estimou-se que seriam necessários cerca de 500 destes 
conjuntos, um número que, contudo, não foi alcançado. O projeto foi também 
adotado em Angola.

Algumas destas maternidades encontram-se ainda ativas, conjugando nalguns 
casos a maternidade com outras áreas de assistência sanitária/hospitalar.

Maternidade de Cumbana | Moçambique Maternidade de Gurué | Moçambique



29

MATErNIDADE DE MArrAQUENE, MOÇAMbIQUE

Maternidade de Marraquene
IHMT.0000053 | Dimensões: A-20cm X L-98cm X C-77cm | Escala: 1/100

Representação, em madeira, de um complexo de edificações organizadas em 
três alas paralelas: o alinhamento central é composto por três estruturas de planta 
retangular, correspondendo a anterior ao edifício principal da maternidade, com 
cobertura em telhado de quatro águas e alpendres nas fachadas anterior e pos-
terior; a segunda é provavelmente a cozinha e/ou a residência do enfermeiro, 
com telhado de uma água e chaminé; a mais posterior é o lavadouro, um espaço 
aberto coberto por telheiro de duas águas, ficando entre as duas edificações 
anteriores um reservatório de água com planta circular. Em cada um dos alinha-
mentos laterais, periféricos, estão dispostos cinco pequenos edifícios de planta 
quadrangular, todos iguais, com cobertura em telhado de quatro águas, pos-
sivelmente de colmo ou de chapa, que representam as cubatas, destinadas a 
instalações individuais/familiares para as puérperas. Uma cerca delimita o espaço 
exterior circundante, que contém seis árvores. Letras plásticas exteriores à cer-
ca, na base da maqueta, identificam a construção; à frente, “MATERNIDADE DE 
MARRAQUENE” e atrás, “MOÇAMBIQUE”.

A maqueta assenta numa base em contraplacado sobre engradado de madeira.
Na face inferior da base, sobre o contraplacado, encontram-se várias inscrições a 

lápis, onde se lê: no quadrante superior esquerdo: “João Aires. Competente artista de 
pintura” / “Serafim Rebelo. Fiscal de Serviço. S.” / “Francisco Matos Lopes – Carpin-
teiro” / “Horácio Alves dos Santos Portugal“ / “Joaquim Portugal Santos“ / “Seturate 
– Pintor” Ramalho – Pintor”; No quadrante superior direito: “Estas maquetes e todos 
os gráficos foram feitos pelos competentes artistas operários”; no quadrante inferior 
esquerdo: “No ano da graça de 1951 a 1952” / “Mestre Geral João Aires artista picas-
so”; No quadrante inferior direito, as assinaturas: “Francisco Matos Lopes, Horácio 
Alves dos Santos Portugal, Joaquim Portugal dos Santos, todos bons rapazes”. Es-
tas indicações comprovam a execução da maqueta, em 1951/52 e os seus autores. 
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Ainda nesta face inferior, sobre o engradado de madeira, a inscrição “Cx 17”, 
identifica o acondicionamento da maqueta para a viagem até Lisboa, destinada à 
Exposição Documental das Actividades Sanitárias do Ultramar, em abril de 1952, 
quando da realização do I Congresso Nacional de Medicina Tropical, que come-
morou o cinquentenário do ensino institucionalizado da medicina tropical. 

Não são conhecidas nem a localização exata desta maternidade, nem as datas, 
quer do seu projeto, quer da sua construção. A indicação de Marracuene refere-
-se ao distrito e não à atual localidade homónima, designada como Vila Luísa até 
à independência de Moçambique, em 1975. 

A maqueta representa uma unidade sanitária com similitudes, quer quanto à or-
ganização geral, quer quanto à configuração dos edifícios principais, com as for-
mações sanitárias implementadas em Moçambique a partir da década de 1930, 
na sequência dos planos formulados pelo médico Francisco Ferreira dos Santos, 
em 1923. Cada maternidade resultava da associação de diversos elementos, 
determinados em função da população e da capacidade pretendida para a es-
trutura. Neste caso, comportaria o edifício principal, o reservatório de água, dez 
quartos/habitações para indígenas, a cozinha e a lavandaria. A adoção de “cuba-
tas” individuais/unifamiliares, destinadas à hospitalização, procurava conciliar a 
integração da população indígena, proporcionando-lhe um ambiente análogo ao 
do seu quotidiano, juntando a família, e promovendo também baixos custos de 
manutenção, já que se evitavam maiores despesas quer na vigilância das mulhe-
res internadas quer na confeção dos alimentos. 

Desconhece-se o estado atual desta maternidade, que provavelmente desa-
pareceu.

Face inferior da base da maqueta, com as inscrições relativas 
aos autores e à data da execução 
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Representação em madeira de um complexo de edificações contendo um edifí-
cio de planta retangular e cobertura em telhado de quatro águas, que se prolonga 
formando uma área de sombreamento, apoiada por colunas. De um e de outro 
lado deste edifício existem edificações também retangulares, cada uma delimita-
da por cercas, eventualmente de arbustos, que corresponderão às habitações 
do médico e do enfermeiro da formação sanitária. Compõem a maqueta mais 
três edificações de planta retangular, com cobertura em telhado de duas águas 
e dispostas nos três outros lados, na periferia, que seriam as instalações dos 
serviços de apoio: a cozinha, o lavadouro e os sanitários. Completam a maqueta 
vinte estruturas pequenas de planta circular e dimensões uniformes - as cubatas 
- enfermarias individuais / unifamiliares, dezasseis das quais na parte central do 
espaço, com coberturas de telhado de quatro águas eventualmente de chapa e 
as outras quatro, num canto da maqueta, com cobertura cónica, aparentemente 
de colmo, e que estão delimitadas por uma cerca dentro da qual também se 
inclui uma pequena estrutura de planta retangular e telhado de duas águas, este 
grupo identifica-se como o espaço para isolamento. O espaço exterior, aberto, 
inclui algumas árvores, dispersas e o conjunto de toda a formação sanitária está 
envolvido por uma cerca idêntica à da zona de isolamento.

FOrMAÇÃO SANITÁrIA DO MAPUTO - MOÇAMbIQUE

Formação Sanitária do Maputo
IHMT.0000044 | Dimensões: A-22cm X L-126cm X C-154cm | Escala: 1/75
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Na base da maqueta, letras plásticas identificam a construção: “FORMAÇÃO 
SANITÁRIA DO MAPUTO”, de um lado; e “MOÇAMBIQUE”, no lado oposto.

Também na base a maqueta, mas na face inferior, a inscrição manuscrita sobre 
o contraplacado - “Tampa Cx / 16” identifica o acondicionamento, aquando do 
transporte para Lisboa, para ser exposta na Exposição Documental das Activida-
des Sanitárias do Ultramar.

A Formação Sanitária do Maputo localiza-se na Vila da Bela Vista, sede do dis-
trito de Matutuíne, na província de Maputo. Não é conhecido o autor do projeto, 
embora deva ter sido elaborado pelos Serviços de Obras Públicas da Colónia de 
Moçambique. 

Foi projetada e construída no início da década de 1930.

O plano do complexo sanitário, destinado sobretudo para assistência à popu-
lação indígena, baseia-se no esquema das “Enfermarias Regionais”, preconizado 
pelo médico Francisco Ferreira dos Santos, diretor dos serviços de saúde mo-
çambicanos, em 1923. As suas dimensões, configuração e capacidades eram 
ajustadas em função da população que deveriam servir e das contingências do 
local da sua implantação. Cada formação comportava o edifício hospitalar, as 
residências para o médico e o enfermeiro europeu, enfermarias / habitações para 
a população indígena e uma zona de isolamento para os doentes com patologia 
infeto-contagiosa. Estas formações deveriam integrar uma vasta rede estendida 
a todo o território. 

Esquema de enfermaria regional para Moçambique segundo Ferreira dos Santos (1923)
(“Assistência Médica aos Indígenas e Processos práticos da sua hospitalização…”)
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A formação Sanitária de Maputo continua atualmente a ser utilizada como es-
trutura de saúde. Designa-se como Centro de Saúde da Bela Vista, tendo sofrido 
diversas alterações.

Enfermaria Regional do Maputo, em Moçambique IHMT.0000258

Rondáveis que servem de residências para o 
pessoal sanitário, Matutuíne, Moçambique (2006)

(FDC-Análise Situacional do Distrito de Matutuíne, Maputo)
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HOSPITAL DO bILENE - MOÇAMbIQUE

Hospital do Bilene
IHMT.0000652| Dimensões: C-168 cm X L-163,5 cm | Escala 1/100

Representação em madeira de um conjunto de edificações contendo: um edifício de 
planta retangular, com cobertura de quatro águas que se prolonga formando uma galeria 
de sombreamento sustentada por colunas, correspondente ao edifício para consultas e 
tratamentos; dois edifícios situados de um e de outro lado do anterior, correspondendo às 
habitações do médico e do enfermeiro; um edifício em H do pavilhão-enfermaria, localizado 
na retaguarda e a eixo do edifício principal, composto por dois blocos de planta retangular, 
adjacentes e unidos entre si e igualmente com coberturas de quatro águas. A maqueta 
comporta ainda: um depósito de água; pequenos edifícios quadrangulares localizados na 
retaguarda das habitações do médico e do enfermeiro, as garagens, e outros, retangu-
lares, junto ao perímetro do hospital, alojando as cozinhas, a lavandaria, os sanitários, a 
casa mortuária e o fornilho, mais distante; dez estruturas circulares, de pequena dimen-
são, correspondendo às cubatas-enfermarias, com cobertura cónica. No canto posterior 
direito, está delimitada uma área retangular circundada por vegetação, destinada à zona 
de isolamento, com três edifícios de pequena dimensão, todos com cobertura de quatro 
águas, sendo dois os quartos-enfermarias e um, periférico, as retretes e duches. Em volta 
do edifício anterior do hospital, das habitações do médico e do enfermeiro e lateralmente 
aos pavilhões de internamento, em áreas abertas, são representadas zonas ajardinadas 
incluindo algumas árvores. Todo o conjunto das instalações é circundado por uma cerca 
de baixa altura. A maqueta possui no topo anterior, em letras de plástico, a identificação 
“HOSPITAL DO BILENE” e, no topo posterior, “MOÇAMBIQUE”. O conjunto assenta numa 
base de contraplacado, montada sobre um engradado de madeira.

O Hospital do Bilene situa-se na Vila de Macia, sede do distrito de Bilene, na província de 
Gaza, em Moçambique. Era destinado sobretudo à população indígena. 
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Terá sido inaugurado na década de 1940, embora os projetos dos seus diversos edifícios 
datem da segunda metade da década anterior. De um modo genérico, o Hospital do Bilene 
segue a organização da Formação Sanitária de Maputo, na Vila da Bela Vista, tendo vários 
dos seus edifícios sido construídos a partir dos projetos elaborados para esta. Estão nesse 
caso o edifício anterior do hospital e as habitações do médico e do enfermeiro, elaborados 
pelos Serviços de Obras Públicas da Colónia de Moçambique. A organização seguia assim o 
esquema das “Enfermarias Regionais” definido em 1923 pelo médico Francisco Ferreira dos 
Santos, à época o diretor dos serviços de saúde moçambicanos. A par de algumas cubatas 
individuas que, de acordo com as indicações de Ferreira dos Santos, visavam aproximar-se 
das condições de habitação da população indígena, é contudo agora proposto um edifício 
de enfermaria único, centralizado e dividido apenas segundo os géneros. Considerava-se 
que a população estava já habituada ao sistema de hospitalização europeu e justificava-se 
assim a opção: “A centralização dos doentes indígenas em pavilhões (em vez de os alojar em 
palhotas), […] é de aceitar, porquanto assim se simplifica e intensifica a assistência médica, 
ao mesmo tempo que as condições de higiene se melhoram. As sanzalas enfermarias, cons-
truídas inicialmente para não criar ao indígena um meio que ele não soubesse compreender, 
deixam de ter razão de ser, desde que ele compreenda - como já hoje em geral compreende 
– as grandes vantagens que lhe advêm dos serviços de assistência que nós, desde sempre, 
lhe estamos a prestar”.

O projeto do pavilhão-enfermaria, em H, foi elaborado pelo arquiteto António Rosas, em 
1939, tendo sido igualmente adotado no Hospital de Morrumbene, província de Inhambane.

Projeto de António Rosas para o pavilhão - 
enfermaria (1939) | Arquivo Histórico Ultramarino

Os hospitais do Bilene (esqª) e de Morrumbene (drtª) 
(2012)

A maqueta na ‘Exposição Documental das Actividades Sanitárias do Ultramar’ (1952) 
IHMT.0000535|Álbum do I Congresso Nacional de Medicina Tropical, Lisboa

O Hospital do Bilene continua ainda em funcionamento, designando-se agora como 
Centro de Saúde de Macia. Embora com alterações, é ainda possível compreender a es-
trutura original, em particular o referido pavilhão-enfermaria.
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INSTITUTO DE MEDICINA TrOPICAL

Instituto Medicina Tropical
IHMT.0000190 | Dimensões: A-54cm X L-190cm X C-184cm | Escala: 1/75

Maqueta em gesso sobre base de madeira, com policromia. Representa o edi-
fício do IHMT incluindo áreas ajardinadas adjacentes. Estão ainda representados, 
embora de modo esquemático, dois edifícios situados lateralmente, a nascente e 
a poente, junto ao limite sul do recito do IHMT. O pormenor da maqueta, que inclui 
quer os grupos escultóricos adossados ao volume de entrada do edifício, quer 
o monumento a Garcia de Orta colocado à entrada do recinto do IHMT, levam a 
concluir que a maqueta terá tido por base o projeto final do edifício, elaborado pelo 
arq.º Lucínio Cruz, em 1955. Desconhece-se o autor da maqueta e a data exata 
da sua elaboração, embora deva ter surgido em 1955, na sequência do parecer 
que o arq.º Cristino da Silva deu sobre o projeto final para o edifício e envolvente. 
Os pés em tubo metálico que suportam a maqueta, iguais a outro mobiliário dese-
nhado propositadamente para o Instituto, também suportam esta hipótese.

Instalado aquando da sua fundação, em 1902, numa parte da Cordoaria Na-
cional, em Lisboa, a Escola de Medicina Tropical, hoje o Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical (IHMT), só teve edifício próprio em 1958. Designava-se então 
Instituto de Medicina Tropical (IMT). 
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Enquanto Ministro das Colónias, Marcelo Caetano decide atribuir ao Gabinete 
de Urbanização Colonial (GUC), criado em 1944, a elaboração de um projeto 
para o edifício do IMT, criando para o efeito uma comissão de acompanhamento 
formada pelo eng.º Rogério Cavaca, director do GUC, pelo médico Prof. João 
Fraga de Azevedo, diretor do IMT e pelo dr. Francisco Cunha Leão, diretor geral 
do ensino. Em 1948, o eng.º J. Corte-Real Landerset e o arq.º Mário de Olivei-
ra, supervisionados por Rogério Cavaca, emitem um parecer sobre um primeiro 
ante-projeto do edifício. Definia-se então uma localização mais a norte da atual, 
mais próxima do Liceu D. João de Castro, e o projeto comportava um edifício de 
fachada principal virada a norte, com seis pisos desse lado e na fachada a sul, 
olhando o Tejo, com oito pisos. Em 1952, na Exposição das Actividades Sanitá-
rias do Ultramar, que teve lugar no âmbito do I Congresso Nacional de Medicina 
Tropical, será apresentada a maqueta seguindo este projeto. É então também 
lançada a primeira pedra do edifício, na presença do Presidente da República, 
Francisco Higino Craveiro Lopes, e do Patriarca D. António Cerejeira, além do 
diretor do Instituto. A construção, contudo, não avançou.

A 1ª maqueta do edifício do Instituto 
de Medicina Tropical, na Exposição 
Documental das Actividades Sanitárias 
do Ultramar (1952)
Álbum do Iº Congresso Nacional de Medicina Tropical 
IHMT.0000535
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O excessivo impacto da localização mais no topo da colina justificou uma revi-
são do projeto. Nesse sentido, a Delegação das Novas Instalações para Serviços 
Públicos, dependente da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 
irá solicitar ao arq.º Cristino da Silva um ‘Estudo de Localização do Instituto de 
Medicina Tropical’, estudo esse que será entregue em 1954. Aí é aconselhado 
o deslocamento do edifício mais para sul e uma alteração da sua organização, 
voltando igualmente a sul a sua entrada principal, melhorando-se assim o impac-
to visual da encosta, encimada pelo liceu. Lucínio Cruz elaborará o novo estudo 
contendo estas alterações, que concluiu em 1955. Na sequência sugere-se a ela-
boração de uma maqueta e a Câmara Municipal de Lisboa aprova o novo projeto 
a tempo de a construção ficar terminada para que se inaugure o edifício durante 
o Congresso Internacional de Medicina Tropical, em Abril de 1958.

Pequenas alterações e ampliações para outras estruturas do Instituto ocorre-
ram depois, sob orientação do arq.º José Luís Amorim, que desenhou, em 1959, 
os anexos para animais de experiência de grande porte e um posto meteorológi-
co, que se implantaram pela encosta, a norte do edifício principal. O novo biotério, 
com projeto do arqº Gonçalo Byrne, foi construído a norte do edifício principal do 
Instituto, em 1995.

Estudo de nova localização do Instituto de Medicina Tropical, na 
Rua da Junqueira (1954) | Col. Espólio Cristino da Silva (FCG-bA)
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