
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Lemos, Yolana Ariel Azevedo de, 1995

Os cinemas em Angola nas décadas de 60 e 70 do
séc. XX : de um passado para um futuro
http://hdl.handle.net/11067/4667

Metadados

Data de Publicação 2019

Resumo A seguinte dissertação, incide no estudo dos cinemas, em geral,
construídos em Angola entre a década de 1930 e 1970 do século XX. No
entanto, é dado maior enfâse às salas projetadas a partir dos anos de 1960,
período em que a tipologia do cine-esplanada tem grande repercussão
no país. Deste modo, foi realizada uma investigação em como estes tipo
de equipamento foi importante e determinante nas várias fases – não
apenas na área da arquitetura, mas também na política, na economia e na
sociologia ...

The following dissertation focuses on the study of cinemas built in
Angola between the 60s and 70s of the 20th century. However, it’s given
more emphasis to the cinemas projected from 1960, period which “cine-
esplanadas” typology had great repercussion in the country. Thus, an
investigation was made into how these types of equipment were important
and determinant in many different phases – not only in architecture,
but also in politics, economics and sociology – that this country went
through. ...

Palavras Chave Cinemas - Angola, Movimento moderno (Arquitectura) - Angola, Cine
Atlântico (Luanda, Angola), Cine Flamingo (Lobito, Angola), Cine
Estúdio (Moçâmedes, Angola), Angola - Edifícios, estruturas, etc.

Tipo masterThesis

Revisão de Pares Não

Coleções [ULL-FAA] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-18T07:49:42Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/4667


 

 
 

  
 
 
 
 
 

U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  
 

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES 
 

Me s t r ado  I n teg rado  em  A rqu i te tu r a  

 
 
 

Os cinemas em Angola nas décadas de 60 e 70 do séc. XX:  
de um passado para um futuro 

 
 

 
 

Realizado por: 
Yolana Ariel Azevedo de Lemos 

 
Orientado por: 

Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria João dos Reis Moreira Soares 
 

 
 
 
 
 
Constituição do Júri: 
  
Presidente: Prof. Doutor Horácio Manuel Pereira Bonifácio 
Orientadora: Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria João dos Reis Moreira Soares 
Arguente: Prof. Doutor Arqt. Bernardo de Orey Manoel 
  

 
Dissertação aprovada em: 25 de julho de 2019 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lisboa 
 

2019 



 
 
 
 

 
 
 

U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES 

Mestrado Integrado em Arquitetura  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Os cinemas em Angola nas décadas de 60 e 70 do 
séc. XX: de um passado para um futuro 

 
 
 
 

 
 
 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lisboa 

Maio 2019



 
 

 

 

 
U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  

FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES 

Mestrado Integrado em Arquitetura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os cinemas em Angola nas décadas de 60 e 70 do 
séc. XX: de um passado para um futuro 

 
 
 
 
 
 
 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lisboa 

Maio 2019



 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Os cinemas em Angola nas décadas de 60 e 70 do 

séc. XX: de um passado para um futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitectura e 
Artes da Universidade Lusíada para a obtenção do grau 
de Mestre em Arquitectura. 
 
 
Orientadora: Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria João dos Reis 
Moreira Soares 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa 

Maio 2019



 

Ficha Técnica 
Autora Yolana Ariel Azevedo de Lemos 

 

Orientadora Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria João dos Reis Moreira Soares 
 

Título Os cinemas em Angola nas décadas de 60 e 70 do séc. XX: de um 
passado para um futuro 

 

Local Lisboa 
 

Ano 2019 
 

  

 
Mediateca da Universidade Lusíada - Catalogação na Publicação 
 
LEMOS, Yolana Ariel Azevedo de, 1995- 
 
Os cinemas em Angola nas décadas de 60 e 70 do séc. XX : de um passado para um futuro / Yolana 
Ariel Azevedo de Lemos ; orientado por Maria João dos Reis Moreira Soares. - Lisboa : [s.n.], 2019. - 
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura e Artes da 
Universidade Lusíada. 
 
I - SOARES, Maria João dos Reis Moreira, 1964-  
 
LCSH 
1. Cinemas - Angola 
2. Movimento moderno (Arquitectura) - Angola 
3. Angola - Edifícios, estruturas, etc. 
4. Cine Atlântico (Luanda, Angola) 
5. Cine Flamingo (Lobito, Angola) 
6. Cine Estúdio (Moçâmedes, Angola) 
7. Universidade Lusíada. Faculdade de Arquitectura e Artes - Teses 
8. Teses - Portugal - Lisboa 
 
1. Motion picture theaters - Angola 
2. Modern movement (Architecture) - Angola 
3. Angola - Buildings, structures, etc. 
4. Cine Atlântico (Luanda, Angola) 
5. Cine Flamingo (Lobito, Angola) 
6. Cine Estúdio (Moçâmedes, Angola) 
7. Universidade Lusíada. Faculdade de Arquitectura e Artes - Dissertations 
8. Dissertations, Academic - Portugal - Lisbon 
 
LCC 
1. NA6846.A5 L46 2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus. 

Aos meus pais, irmãos, avós, familiares e 

amigos. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

AGRADECIMENTOS 

Durante a minha trajetória como estudante e como pessoa, diversas pessoas foram 

importantes para que chegasse a este momento, que não encaro como ponto final, 

mas sim como o início de uma nova jornada. Assim, a lista de agradecimentos seria 

infindável, mas espero ser justa e sucinta o suficiente. Agradeço à minha família, por 

me terem dado o melhor que cada um poderia ter dado e por respeitar e apoiar as 

minhas escolhas. Pai, mãe, irmãos e avós, muito obrigada. 

Por acreditar que, das melhores coisas que podemos receber (e dar) nesta vida é 

conhecimento, faço aqui um especial agradecimento a todos os docentes que tive 

durante toda a minha vida (em Angola, Brasil e Portugal), foi um privilégio poder 

aprender com todos, em especial à minha orientadora prof. doutora arquiteta Maria 

João Soares, por toda paciência, disponibilidade, e partilha de conhecimento. Ainda 

sobre dar e receber conhecimento, não posso deixar de agradecer aos colegas e 

amigos, com quem pude partilhar a experiência do curso. 

Um especial agradecimento à arquiteta Maria Alice Correia – que abraçou esta causa 

deste o primeiro dia que a contactei –, por toda disponibilidade e atenção, bem como 

outras peças fundamentais e indispensáveis para a concretização desta dissertação: o 

Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda (IPGUL); o DOCOMOMO em 

Angola; a Fundação Mário Soares; a arquiteta Maria João Teles Grilo e a sua grande 

disponibilidade e generosidade; o senhor Aníbal Pedreira e sua esposa Teresa 

Pedreira; a jornalista Leonete Pereira e sua mãe; e todas pessoas que 

disponibilizaram a sua ajuda, durante as minhas viagens às províncias do Namibe e 

Benguela, para recolha de informação, nomeadamente o sociólogo Gaspar Madeira, o 

senhor Odílio Silva, e os primos Festo Isaac e Tânia Isaac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não é necessário esperar que a sociedade 

seja perfeita para agir [...], e não se deve 

pretender, pelo contrário, remediar todos 

os males e resolver todos os problemas 

apenas com as virtudes da arquitetura, 

dado que os arquitetos não operam sobre 

a sociedade a partir do exterior e que as 

modalidades de suas ações dependem em  

parte das características e das tendências 

da própria sociedade. 

 
BENEVOLO, Leonardo (1998) – História da Arquitectura 

Moderna. São Paulo: Perspectiva. 

 
 



 

 
 
 
 
  



 

APRESENTAÇÃO 

 
Os cinemas em Angola nas décadas de 60 e 70 do séc. XX: 

de um passado para um Futuro 
 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos 
 

A seguinte dissertação, incide no estudo dos cinemas, em geral, construídos em 

Angola entre a década de 1930 e 1970 do século XX. No entanto, é dado maior enfâse 

às salas projetadas a partir dos anos de 1960, período em que a tipologia do cine-

esplanada tem grande repercussão no país. 

Deste modo, foi realizada uma investigação em como estes tipo de equipamento foi 

importante e determinante nas várias fases – não apenas na área da arquitetura, mas 

também na política, na economia e na sociologia – pelo qual o país atravessou. Assim, 

é necessário entender o contexto anterior e durante a construção destas salas de 

cinema – nomeadamente, as dificuldades impostas pelo regime do Estado Novo e as 

circunstâncias do surgimento de um “Moderno Tropical” –, de forma a demonstrar 

como a estrutura destes cinemas foi evoluindo, bem como a sua função, numa 

sociedade colonial e pré-independente. Igualmente, será importante explanar as duas 

tipologias de cinemas exploradas neste país: a tipologia fechada e a tipologia aberta. 

Serão apresentados três casos de estudo – dois cinemas do tipo aberto e um cinema 

do tipo fechado – localizados em três cidades diferentes angolanas: o Cine Atlântico 

(1966), em Luanda; o Cine Flamingo (1963), no Lobito; e o Cine Estúdio (c. 1970), em 

Moçâmedes.  

Por fim, será feito um enquadramento atual destes, sendo apresentado o resultado de 

um processo de leitura de cada cinema estudado. Uma das principais questões será 

demonstrar que estas estruturas, hoje expectantes, podem ser reutilizadas e inseridas 

num contexto contemporâneo. Sem apresentar uma solução absoluta, a presente 

dissertação tenciona exaltar as características originais destes cinemas.  

 

 

Palavras-Chave: cinemas; cine-esplanadas; património cultural; memória; Movimento 

Moderno; Moderno Tropical; arquitetura e natureza. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PRESENTATION  

 

The cinemas in Angola in the 60s and 70s of the 20th century: 
from a past to a future 

 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos 
 

The following dissertation focuses on the study of cinemas built in Angola between the 

60s and 70s of the 20th century. However, it’s given more emphasis to the cinemas 

projected from 1960, period which “cine-esplanadas” typology had great repercussion 

in the country. 

Thus, an investigation was made into how these types of equipment were important 

and determinant in many different phases – not only in architecture, but also in politics, 

economics and sociology – that this country went through. So, it is necessary to 

understand the previous context and during the construction of these – in particular the 

difficulties imposed by the Estado Novo regime and the circumstances of the 

emergence of a "Tropical Modern" –, in order to demonstrate how the structure of 

these cinemas evolved, as well as its function in a colonial and pre-independent 

society. Likewise, it will be important to explain the two typologies of cinemas explored 

in this country: the closed and the open typology. Three case studies – two open 

cinemas and one closed cinema – will be presented in three different cities of Angola: 

the Cine Atlântico (1966) in Luanda; the Cine Flamingo (1963) in Lobito; and the Cine 

Estúdio (c. 1970) in Moçâmedes. 

Finally, a current framework of these will be done, presenting the result of a Reading 

process of each cinema studied. Demonstrate how these expectant structures can be 

reused and inserted in a contemporary context. One of the main issues will be to 

demonstrate that these structures, nowadays expectant, can be reused and inserted in 

a contemporary context. Without presenting “the solution”, the present dissertation 

intends to exalt the original characteristics of these cinemas. 

 
 
Keywords: cinemas; cine-esplanadas; cultural heritage; memory; Modern Movement; 

Modern Tropicalism; architecture and nature. 



 

 

 
  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 1 - Praça do Areeiro no ano de 1958. (Benoliel, circa 1950)...................... 37 
Ilustração 2 - Colégio São José do Cluny, na cidade de Luanda. Projeto de Fernando 
Batalha. (Portugal, Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. Arquivo Histórico 
Ultramarino, s.d.) ........................................................................................................ 38 
Ilustração 3 - Recorte de Jornal sobre o Liceu Salvador Correia, projeto de 1942. (A 
Província de Angola, 1942) ......................................................................................... 39 
Ilustração 4 - Desenho em aguarela do Liceu Salvador Correia, autor desconhecido. 
(Fonseca, 2019) .......................................................................................................... 40 
Ilustração 5 - Fachada Principal do Liceu Salvador Correia, Ana Vaz Milheiro, 2009. 
(Lourenço, 2011). ....................................................................................................... 41 
Ilustração 6 - Refeitório do Liceu Salvador Correia. Nota-se os lambris em azulejo 
reabilitados, após uma obra no edifício finalizada em 2018. (Platina Line, 2018). ....... 41 
Ilustração 7 - Casas típicas portuguesas, rua Avelino Dias, na cidade de Luanda. 
(Correia, 2018, p. 100) ................................................................................................ 44 
Ilustração 8 - Imagens de um Sobrado, no largo do Infante D. Henrique, na cidade de 
Luanda. (Correia, 2018, p. 104) .................................................................................. 44 
Ilustração 9 - Imagens da estrutura de um Sobrado, no largo do Infante D. Henrique, 
na  cidade de Luanda. (Correia, 2018, p. 104) ............................................................ 45 
Ilustração 10 - A esquerda, um antigo sobrado, em Luanda. Foi recuperado na 
década de 1960 como Sede da Diamang e hoje funciona como  Museu de 
Antropologia. Apresenta ainda telhados de tesoura A direita vemos as arcadas que 
este mesmo edifício possui no seu pátio interior. (Fernandes, 2015, p. 259) .............. 46 
Ilustração 11 - Vista sobre Luanda, aproximadamente no inicio do séc. XX. Vemos 
Alguns telhados múltiplos em algumas edificações. (Fernandes, 2015, p. 262) .......... 47 
Ilustração 12 - Um sobrado em Luanda com dois telhados múltiplos. (Fernandes, 
2015, p. 263) .............................................................................................................. 47 
Ilustração 13 - Palácio do Comércio, situado na rua Governador Eduardo Costa. Obra 
do arquiteto Sá de Miranda, e posteriormente, terminada por Fernando Batalha.  
(Portugal, Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. Arquivo Histórico 
Ultramarino, s.d.). ....................................................................................................... 50 
Ilustração 14 - Museu de História Natural, situado em Luanda (Portugal, Direção-
Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. Arquivo Histórico Ultramarino, s.d.). ............... 51 
Ilustração 15 - Livro Brazil Builds, resultado da exposição com o mesmo nome, 
realizada em 1943, em Nova Iorque. (Goodwin, 1943, sp) ......................................... 55 
Ilustração 16- Vista norte do Edifício Gustavo Capanema. (Howarth, 2016). ............. 57 
Ilustração 17 - Mercado do Kinaxixi. (Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2013b). ....... 64 
Ilustração 18 - Corte longitudinal pelo Mercado do Kinaxixi. (Gómez Del Campillo 
Martín; Hernández Del Caz; Calvo, s.d.). .................................................................... 64 
Ilustração 19 - Mercado do Kinaxixi – vista espaço interior. (Goycoolea Prado e 
Núñez Martí, 2013b) ................................................................................................... 65 



 

Ilustração 20 - Edifício Alfredo Matos – detalhe da grelha que reveste a fachada. 
(Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2008) ..................................................................... 66 
Ilustração 21 - Fachada Norte (à esquerda) e fachada oeste (à direita) do Edifício 
Alfredo Matos. (Gómez Del Campillo Martín; Hernández Del Caz; Calvo, s.d.)........... 67 
Ilustração 22 - Edifício da Radiodifusão Nacional de Angola. (Goycoolea Prado e 
Núñez Martí, 2014a) ................................................................................................... 68 
Ilustração 23 - Edifício da Radiodifusão Nacional de Angola – entrada por meio de 
ponte, permitindo a passagem de automóveis na cota inferior. (Goycoolea Prado e 
Núñez Martí, 2014a) ................................................................................................... 69 
Ilustração 24 - Edifício Sol – Fachada revestida em azulejo da fábrica Viúva Lamego. 
(Salvador, 2011) ......................................................................................................... 72 
Ilustração 25 - Edifício Carvalho e Freitas, na esquina do Largo da Mutamba com a 
antiga Rua Pereira Forjaz – Mobil. (Gama, 2005, p. 48) ............................................. 73 
Ilustração 26 - Unidade de Habitação em Marselha – Fachada sul e Fachada oeste. 
(Sbriglio, 2004, p 171) ................................................................................................. 75 
Ilustração 27 - Mural na entrada do edifício Cirilo&Irmão. (Tostões, 2014, p. 131) .... 76 
Ilustração 28 - Residência de Estudantes Karl Marx, em Luanda, pelo arquiteto Vasco 
Vieira da Costa – parte da fachada revestida com seixos. (Goycoolea Prado e Núñez 
Martí, 2013a). ............................................................................................................. 77 
Ilustração 29 - Cinema Impala (1972), no Namibe, pelo arquiteto Pereira Botelho – as 
cores ressaltam na parede lateral. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 208). ....................... 78 
Ilustração 30 - Cinema Ideal em 1977. (Arquivo Municipal de Lisboa). ...................... 81 
Ilustração 31 - Imagem adaptada do filme Angola - Exposição Provincial Agrícola, 
Pecuária e industrial (1923). Esta cena exibe trabalhadores indígenas a utilizar uma 
máquina de tear. ([Adaptado a partir de:] Portugal, Agência Geral da Colónias, 
Companhia Produtora, 1923). ..................................................................................... 82 
Ilustração 32 - Placa inaugural da companhia de teatro, no Cine Teatro Nacional, em 
Luanda - 1932. (Correia, 2018, p. 365). ...................................................................... 85 
Ilustração 33 - Fachada principal do Cine Teatro Nacional, em Luanda – foto de 1944. 
(Tocha, s.d.). .............................................................................................................. 85 
Ilustração 34 - Fachada do Cinema Colonial, apresentada no jornal, no dia da sua 
inauguração. (A Província de Angola, 1940). .............................................................. 86 
Ilustração 35 - Exterior do Cinema Colonial – foto de 1970. (Tocha, s.d.). ................ 87 
Ilustração 36 - Anúncio no jornal – no dia 8 de maio de 1940 – para sessões de 
cinema no Cine Teatro Nacional e no Cine Colonial. Até início da década de 1940, 
eram as únicas salas de cinema em Angola. (A Província de Angola, 1940) .............. 87 
Ilustração 37 - Numeração de salas de cinemas identificadas no livro Angola Cinemas 
(2015) e sua distribuição pelas províncias de Angola. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 
231) ............................................................................................................................ 90 
Ilustração 38 – Fachada principal do Cinema Restauração, na época em que 
funcionava como cinema. (Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2014b) .......................... 93 
Ilustração 39 - Anúncio do filme O Par Invisível, no Cinema Restauração no dia 22 de 
Fevereiro de 1952. (A Província de Angola,1952) ....................................................... 94 



 

Ilustração 40 - Fachada principal do Cinema Moçâmedes. (Hurst e Fernandes, 2015, 
p. 111) ........................................................................................................................ 96 
Ilustração 41- Interior do Cinema Moçâmedes. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 116) ... 97 
Ilustração 42 - Fachada principal do Cine Tômbwa. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 31)
 ................................................................................................................................... 97 
Ilustração 43 - Vista exterior do Cine Teatro Impérium, no Lobito. 
(prazerdeconhecer.wordpress.com, 2016) .................................................................. 98 
Ilustração 44 - Vista para a sala de cinema do Cine Teatro Impérium. (Hurst e 
Fernandes, 2015, p. 124) ............................................................................................ 99 
Ilustração 45 - Anúncio da Inauguração do Cine Tropical. (A Província de Angola, 
1951) .......................................................................................................................... 99 
Ilustração 46 - Exterior do Cinema Tropical, na atualidade. (Hurst e Fernandes, 2015, 
p. 97) ........................................................................................................................ 100 
Ilustração 47 - Interior do Cine Tropical. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 98) .............. 101 
Ilustração 48 - Cine São Paulo - exterior. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 80) ............ 102 
Ilustração 49 - Cine São Paulo – interior da sala de cinema. (Hurst e Fernandes, 
2015, p. 82) .............................................................................................................. 102 
Ilustração 50 - Bilhete de 1974 para o Cinema Moçâmedes com o preço de 23 
escudos. (Jardim, 2008) ........................................................................................... 104 
Ilustração 51 - Vista aérea do Cine Miramar, onde podemos ver os vários volumes 
articulados no seu jardim e o seu enorme estacionamento. (Correia, 2018, p. 373) . 107 
Ilustração 52 - Anúncios de exibição de filmes no Cine Miramar, à esquerda do dia 11 
de Novembro de 1959  e à direita do dia 14 de Dezembro de 1959. (A Província de 
Angola, 1959) ........................................................................................................... 107 
Ilustração 53 - Estado atual do interior do Cine Miramar. (Ilustração nossa, 2018) . 108 
Ilustração 54 - Desenho do volume do palco e tela, para o Cine Miramar. À esquerda, 
o alçado frontal; à direita, o alçado posterior. (Instituto de Planeamento e Gestão 
Urbana de Luanda. Arquivo, circa 1959). .................................................................. 109 
Ilustração 55 - Alçado principal do Cine Kalunga, em Benguela. (ilustração nossa, 
2019) ........................................................................................................................ 109 
Ilustração 56 - Alçados principais de cinemas em Luanda, de cima para baixo: Cine 
Miramar, N’Gola Cine e Cine Kilumba – desenhos originais dos arquitetos dos 
cinemas. (Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda. Arquivo) ............. 110 
Ilustração 57 - Alçado principal do Cinema Avis, em Luanda. (Rádio TV Club Kamba, 
2016). ....................................................................................................................... 110 
Ilustração 58 - Recorte de jornal noticiando o inicio das construções do Avis. Vemos 
ainda, uma imagem da maquete para o Cinema Avis. (A Província de Angola, 1961)
 ................................................................................................................................. 112 
Ilustração 59 - Interior do Cine África, em Luanda. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 162)
 ................................................................................................................................. 113 
Ilustração 60 - Cinema Impala, no Namibe – vista para a plateia. (Hurst e Fernandes, 
2015, p. 207) ............................................................................................................ 115 



 

Ilustração 61 - Cinema Impala, no Namibe – vista pelo jardim. (Hurst e Fernandes, 
2015, p. 205) ............................................................................................................ 115 
Ilustração 62 - Alçado posterior do Cinema Impala. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 204)
 ................................................................................................................................. 115 
Ilustração 63 - Anúncio no jornal de 17 salas de cinemas em Luanda, no dia 21 de 
Fevereiro de 1974 – no ano anterior à independência de Angola. (A Província de 
Angola, 1974) ........................................................................................................... 118 
Ilustração 64 - Recorte de jornal de 19 de Fevereiro de 1975 analisando o contexto 
cinematográfico angolano. Vemos ainda, uma imagem retirada do filme Sambizanga. 
(A Província de Angola, 1975) .................................................................................. 122 
Ilustração 65 - Capa do livro Angola, O Nascimento de uma Nação, Volume I, O 
Cinema do Império (2013). (Piçarra e António, 2013, capa) ...................................... 124 
Ilustração 66 - Capa do livro Angola, O Nascimento de uma Nação, Volume II, O 
Cinema da Libertação (2014). (Piçarra e António, 2014, capa) ................................. 124 
Ilustração 67 - Mapa de Angola, Localização dos três Cinemas. (Google Earth Pro, 
2018) ........................................................................................................................ 125 
Ilustração 68 - Cópias de algumas páginas do programa do trabalho de conclusão de 
curso do arquiteto Eduardo Paulino, 1965. (Universidade de Lisboa. Faculdade de 
Arquitetura de Lisboa Arquivo, 1957-1966). .............................................................. 133 
Ilustração 69 - Anúncio de inauguração do Cinema Império, no dia 01 de Janeiro de 
1966. (A Província de Angola) .................................................................................. 136 
Ilustração 70 - Plano de urbanização da cidade de Luanda com áreas urbanizadas 
antes e depois de 1954, marcado o bairro da Vila Alice. (Correia, 2018, p. 174) ...... 137 
Ilustração 71 - Plano urbanístico da cidade de Luanda em 1952, aprovado pelo GUC. 
(Correia,, 2018, p. 239) ............................................................................................. 137 
Ilustração 72 - Localização do Cine Atlântico, onde verificamos a malha urbana atual 
envolvente deste edifício. (Imagem do Google Earth Pro, 2018) .............................. 138 
Ilustração 73 - Alguns dos Case Study Houses mostrando a relação com a envolvente 
e a disposição das diferentes coberturas. Nº 2 (1947), arquitetos Sumner Spaulding 
(1892-1952) e John Rex (1909-2003); Nº 10 (1947), arquitetos Kemper Nomland 
(1892-1976) e Kemper Nomland, Jr. (1919-2009); Nº 17A (1947), arquiteto Rodney 
Walker (1910-1986); Nº 18A (1948), arquiteto Rodney Walker; Nº 20B (1958), pelo 
escritório composto pelos arquitetos C. Buff (1926-1989), C. Straub (1920-1998), D. 
Hensman (1924-2002); Nº 26 (1963), pelo arquiteto Beverley "David" Thorne (n. 1924). 
([Adaptado a partir de:] Entenza, 1947-1963) ........................................................... 140 
Ilustração 74 - Palácio do Planalto em Brasília, onde vemos a grande cobertura 
apoiada em colunatas com uma plasticidade permitida pelo betão. (Reis, 2019) ...... 141 
Ilustração 75 - Planta de implantação, assinalada a zona do bar. (Ilustração nossa, 
2018) ........................................................................................................................ 142 
Ilustração 76 - Cobertura translúcida que marca a entrada principal do Cine Atlântico. 
(Hernesto, 2018) ....................................................................................................... 143 
Ilustração 77 - Portão de acesso principal ao cine Atlântico. (Ilustração nossa, 2018)
 ................................................................................................................................. 143 
Ilustração 78 - Vista exterior do muro que alberga volumes usados como loja. 
(Ilustração nossa, 2018) ........................................................................................... 143 



 

Ilustração 79 - Vista das traseiras do cinema (alçado posterior), de composição bem 
mais simples do que o alçado principal. Esta fachada protege a zona dos bastidores, 
por trás do palco e tela de projeção; Tostões, 2016. (Hidden Architecture, 2016). .... 144 
Ilustração 80 - Detalhe do cruzamento entre o pilar e a cobertura; Tostões, 2016. 
(Hidden Architecture, 2016). ..................................................................................... 144 
Ilustração 81 - Fachada principal do volume do Cinema Atlântico, dentro do recinto 
murado. (Ilustração nossa, 2018).............................................................................. 145 
Ilustração 82 - Planta piso 1:      corpo do palco e bastidores; sala de projeção;   
camarotes. Marcado a vermelho as entradas para os sanitários. (Ilustração nossa, 
2018) ........................................................................................................................ 146 
Ilustração 83 - Detalhe do painel de madeira que constitui a fachada principal do 
volume do cinema. (Ilustração nossa, 2018) ............................................................. 146 
Ilustração 84 - Vista panorâmica para o volume do Cine Atlântico, a partir do portão 
de entrada. (Ilustração nossa, 2018) ......................................................................... 146 
Ilustração 85 - Corte Longitudinal pelo Cine Atlântico. (Ilustração nossa, 2018) ...... 147 
Ilustração 86 - Paleta cromática do Cine Atlântico. Da esquerda para a direita, temos: 
PANTONE 439 C; PANTONE 725 C; PANTONE 7518 C; PANTONE 5005 C; 
PANTONE 7517 C; PANTONE 721 C; PANTONE 7506 C; PANTONE 7535 C; 
PANTONE 7504 C; PANTONE 409 C. (Ilustração nossa, 2018) ............................... 147 
Ilustração 87 - Texturas e variedade cromática dos materiais no Cine Atlântico. 
(Ilustração nossa, 2018) ........................................................................................... 148 
Ilustração 88 - Indicação de onde foram registadas as diferentes texturas 
apresentadas na ilustração 87. (Ilustração nossa, 2018) .......................................... 148 
Ilustração 89 - Vista a partir do interior para o portão de entrada para o cinema. 
(Ilustração nossa, 2018) ........................................................................................... 149 
Ilustração 90 - Vista para os camarotes. (Ilustração nossa, 2018) ........................... 149 
Ilustração 91 - Interior da sala de cinema, vista para a plateia, volume da sala de 
projeção e o nível mais elevado da plateia. (Ilustração nossa, 2018) ........................ 150 
Ilustração 92 - Interior da sala de cinema, vista para a tela e palco. (Ilustração nossa, 
2018) ........................................................................................................................ 150 
Ilustração 93 - Sistemas de escadas e rampas no volume principal do cinema. 
(Ilustração nossa, 2018) ........................................................................................... 150 
Ilustração 94 - Vista para o bar. (Ilustração nossa, 2018) ........................................ 151 
Ilustração 95 - Instalação sanitária masculina localizadas no piso 0, por baixo da 
cabine de projeção e dos camarotes; Tostões, 2016. (Hidden Architecture, 2016). .. 151 
Ilustração 96 - Entrada as instalações sanitárias. Notamos o encontro entre a porta 
metálica e a parede com uma composição tridimensional (ambas com proporção e 
alinhamentos semelhantes)  (Ilustração nossa, 2018) .............................................. 151 
Ilustração 97 - Pinturas que rematam o palco do cinema. (Ilustração nossa, 2018) 152 
Ilustração 98 - A esquerda, os bastidores localizados por trás da tela de projeção. 
Este espaço desenvolve-se em duas cotas, onde o uso do mezanino permite que o 
piso mais baixo ganhe pé direito duplo. A direita, a entrada para os bastidores, na 
fachada posterior. (Ilustração nossa, 2018) .............................................................. 152 



 

Ilustração 99 - Imagem tridimensional esquemática do Cine Atlântico – estudo de 
sombras. (Ilustração nossa, 2019) ............................................................................ 153 
Ilustração 100 - Axonometria/esquema do cinema. A vermelho, a plateia; a verde, os 
espaços em que está presente vegetação. (Ilustração nossa, 2019) ........................ 153 
Ilustração 101 - Mercado do Lobito (data desconhecida). (Fernandes, 2009, p. 42) 157 
Ilustração 102 - Liceu Nacional do Lobito nos anos 60, aproximadamente. 
(Fernandes, 2009, p. 44) .......................................................................................... 157 
Ilustração 103 - Vista aérea sobre o Cine Flamingo (no canto inferior esquerdo), circa 
1970. Na imagem nota-se que o cinema está entre o mar e os mangais do Lobito, pois 
não existia, na altura em que a foto foi registada, construções por trás deste cinema 
(Ferrari, circa 1950-1970) ......................................................................................... 160 
Ilustração 104 - Localização do Cine Flamingo. (Imagem do Google Earth Pro, 2018)
 ................................................................................................................................. 160 
Ilustração 105 - Processo nº 25-PFL/961, de Março de 1961, referente ao pedido de 
construção do Cinee Flamingo, solicitado à Câmara Municipal do Lobito. Noo entanto, 
deste processo apenas tivemos acesso aoss documentos aqui mencionados. 
(Fundação Docomomo Angola, 2014) ...................................................................... 161 
Ilustração 106 - Pedido à Câmara Municipal do Lobito de aquisição de terreno, 
situado no Bairro do Copão, pela empresa Ferreira da Silva, Lta., em 1961, com o 
objetivo de construir uma esplanada cinematográfica. (Fundação Docomomo Angola, 
2014) ........................................................................................................................ 161 
Ilustração 107 - Despacho da Câmara Municipal do Lobito, onde encontra-se 
indicações para o melhor lugar a se instalar a esplanada cinematográfica. (Fundação 
Docomomo Angola, 2014) ........................................................................................ 161 
Ilustração 108 - Documento informativo dirigido à Câmara Municipal do Lobito, 
redigido pelo arquiteto Francisco Castro Rodrigues. (Fundação Docomomo Angola, 
2014) ........................................................................................................................ 161 
Ilustração 109 - Estudos para implantação do cine-esplanada. (Rodrigues, circa 1961)
 ................................................................................................................................. 162 
Ilustração 110 - Estudos para implantação do cine-esplanada. (Rodrigues, circa 1961)
 ................................................................................................................................. 163 
Ilustração 111 - Planta piso 0: corpo do palco e bastidores; sala de projeção; 
camarotes; bares; bilheteira e escritórios;       sanitários. ([Adaptado a partir de:] 
Fundação Docomomo Angola, 2014) ........................................................................ 164 
Ilustração 112 - Vista do volume da cabine de projeção e espelho de água. (Ilustração 
nossa, 2018) ............................................................................................................. 164 
Ilustração 113 - Alçado principal do cinema e corte pela plateia e ecrã. Vemos 
marcado no corte, o pormenor da ilustração 114. ([Adaptado a partir de:] Fundação 
Docomomo Angola, 2014) ........................................................................................ 165 
Ilustração 114 – Pormenor estrutural. (Fundação Docomomo Angola, 2014) .......... 165 
Ilustração 115 - Alçado principal do cinema Flamingo. Vemos marcado a vermelho, a 
cobertura em ziguezague que protege, um bar e instalações sanitárias. Este elemento 
pousa sobre o muro, formando a fachada principal do cinema. (Ilustração nossa, 2018)
 ................................................................................................................................. 166 



 

Ilustração 116 - Steel House (1962), Palm Springs por Donald Wexler (1926-2015). 
(Gibson, 2018a) ........................................................................................................ 167 
Ilustração 117 - Chris Menrad's Home (1957), Palm Springspor William Krisel (1924-
2017). (Guilhem, 2016) ............................................................................................. 167 
Ilustração 118 - Tramway Gas Station (1965), Palm Springs por Albert Frey (1903-
1998) e Robson Chambers (1919-1999). (Gibson, 2018b)........................................ 167 
Ilustração 119 - Interior Casa Mauer. (Campbell-Lange, 2006, p. 20). ..................... 168 
Ilustração 120 - Estrutura do edifício de um spa (1956) em Evian, França, por Jean 
Prouvé. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 22). ...................................................... 168 
Ilustração 121 - Alçado lateral do Cine Flamingo, onde podemos observar todo o 
comprimento da estrutura que sustenta a grande cobertura deste cinema. (Ilustração 
nossa, 2018) ............................................................................................................. 168 
Ilustração 122 -  Montagem das telas que formam a cobertura (data desconhecida). 
(Davidson, 2015, sp). ................................................................................................ 169 
Ilustração 123 -  Tailiesin West, interior. (Kroll, 2013). ............................................. 169 
Ilustração 124 -  Tailiesin West, exterior. (Kroll, 2013). ............................................ 169 
Ilustração 125 - Texturas e variedade cromática no Cine Flamingo. (Ilustração nossa, 
2018). ....................................................................................................................... 170 
Ilustração 126 - Indicação de onde foram registadas as diferentes texturas 
apresentadas na ilustração 125. ([Adaptado a partir de:] Fundação Docomomo Angola, 
2014). ....................................................................................................................... 171 
Ilustração 127 - Paleta cromática do Cine Atlântico. Da esquerda para a direita, 
temos: PANTONE 417 C; PANTONE 7536 C; PANTONE 420 C; PANTONE 5435 C; 
PANTONE 5493 C; PANTONE 652 C; PANTONE 723 C; PANTONE 4635 C; 
PANTONE 7525 C; PANTONE 465 C; PANTONE 728 C; PANTONE 7508 C; 
PANTONE 721 C; PANTONE 7515 C; PANTONE 7522 C. (Ilustração nossa, 2018).
 ................................................................................................................................. 171 
Ilustração 128 - Vista para o interior do cinema, no período em que funcionava. 
(designindaba.com). ................................................................................................. 172 
Ilustração 129 - Vista para a plateia e volume da cabine de projeção. (Ilustração 
nossa, 2018). ............................................................................................................ 172 
Ilustração 130 - Vista aérea atual do cinema, nota-se o aumento do solo e 
construções para a zona dos mangais em relação à década de 60 e 70 do séc. XX. 
(Fundação Docomomo Angola, 2014). ..................................................................... 173 
Ilustração 131 - Espelho de água junto ao volume da cabine de projeção. (Ilustração 
nossa, 2018). ............................................................................................................ 173 
Ilustração 132 - Escada que liga a cota da zona dos bastidores à cota da plateia. 
(Ilustração nossa, 2018). .......................................................................................... 173 
Ilustração 133 - Sistema de pilares, vigas e tirantes metálicos. (Ilustração nossa, 
2018). ....................................................................................................................... 174 
Ilustração 134 - Vista para o bar junto à entrada principal. (Ilustração nossa, 2018).
 ................................................................................................................................. 174 
Ilustração 135 - Estrada de serviço para o cinema. (Ilustração nossa, 2018). ......... 174 



 

Ilustração 136 - Alçado posterior, com vista para o enorme ecrã. (Ilustração nossa, 
2018). ....................................................................................................................... 175 
Ilustração 137 - Alçado posterior da tela (acesso ao volume dos bastidores). 
([Adaptado a partir de:] Fundação Docomomo Angola, 2014). .................................. 175 
Ilustração 138 - Bilheteira localizada no alçado principal do cinema. (Ilustração nossa, 
2018). ....................................................................................................................... 176 
Ilustração 139 - Detalhe do portão metálico da entrada principal. (Ilustração nossa, 
2018). ....................................................................................................................... 176 
Ilustração 140 - Escadas para acesso ao palco onde pousa a tela do cinema. Note o 
detalhe do corrimão. (Ilustração nossa, 2018). ......................................................... 176 
Ilustração 141 - Imagem tridimensional esquemática do Cine Flamingo – estudo de 
sombras. (Ilustração nossa, 2019). ........................................................................... 177 
Ilustração 142 - Axonometria/esquema do cinema. A vermelho, a plateia; a verde, os 
espaços em que está presente vegetação. (Ilustração nossa, 2019). ....................... 177 
Ilustração 143 - Perceptiva da torre que estaria englobada no projeto para a sede da 
Rádio Clube de Moçâmedes. Este projeto não foi construído. (Quintã, 2017, p. 64). 181 
Ilustração 144 - Alçado principal da Moradia para Alda Nascimento. (Quintã, 2017, p. 
63). ........................................................................................................................... 181 
Ilustração 145 - Vista pela janela do avião, sobre o aeroporto de Los Angeles, em 
1964. Vemos do lado direito da asa do avião, a torre de comando deste aeroporto. 
(Davidson, 2015, sp). ................................................................................................ 182 
Ilustração 146 - Vista aérea da capital do Namibe, Moçâmedes, em data 
desconhecida, mas sabe-se que é anterior a década de 1970, pois o Cine Estúdio 
ainda não se encontra construído. Vemos marcado o local onde futuramente seria 
implantado o Cine Estúdio. (Portugal. Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. 
Arquivo Histórico Ultramarino, s.d). ........................................................................... 185 
Ilustração 147 - Vista aérea da capital do Namibe, Moçâmedes, no ano de 2015. 
Vemos marcado o Cine Estúdio construído. Notamos o crescimento da cidade a Oeste 
do cinema, em comparação à foto mais antiga. (Jardim, 2015). ............................... 185 
Ilustração 148 - Edifício do Governo Provincial do Namibe. (Stanley, 2015)............ 186 
Ilustração 149 - Planta de implantação do Cine-Estúdio, desenho original do arquiteto 
Botelho Pereira. (Pereira, circa 1970). ...................................................................... 187 
Ilustração 150 - Planta de implantação do cinema com marcação do volume proposto 
para um supermercado ou centro comercial. Desenho original do arquiteto Botelho 
Pereira. (Pereira, circa 1970). ................................................................................... 187 
Ilustração 151 - Localização do Cine Estúdio. (Imagem do Google Earth Pro, 2018).
 ................................................................................................................................. 188 
Ilustração 152 - Alçado Sul (acima) e Alçado Oeste (abaixo). (Ilustração nossa, 2018).
 ................................................................................................................................. 188 
Ilustração 153 - Planta piso 0, com marcação das duas entradas principais: zona de 
bilheteira; instalações sanitárias; acessos verticais aos pisos superiores. (Ilustração 
nossa, 2018) ............................................................................................................. 189 
Ilustração 154 - Planta piso 1: zona do palco, tela e por trás o restaurante; cabine de 
projeção (Ilustração nossa, 2018). ............................................................................ 190 



 

Ilustração 155 - Corte longitudinal pela plateia, onde vemos por trás da tela, o 
restaurante que se distribui em dois pisos; e a cabine de projeção por trás da plateia, 
que se desenvolve em dois pisos. (Ilustração nossa, 2018)...................................... 190 
Ilustração 156 - Corte transversal pela plateia, com vista para o palco e tela. 
(Ilustração nossa, 2018) ........................................................................................... 191 
Ilustração 157 - Corte transversal pela plateia, com vista para a parede que limita a 
cabine de projeção. (Ilustração nossa, 2018). ........................................................... 191 
Ilustração 158 - Garcia House. (Hillier, 2015). ......................................................... 192 
Ilustração 159 - Chemosphere House. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 20). ..... 192 
Ilustração 160 - Dois cortes referentes a Turner House. É evidente a semelhança na 
forma deste edifício em relação ao Cine Estúdio, bem como a distribuição 
programática entre os diferentes níveis – ver ilustração 154. (Olsberg, Cohen e 
Escher, 2008, p. 221). ............................................................................................... 192 
Ilustração 161 – Vista exterior da Turner House no inverno. (Olsberg, Cohen e 
Escher, 2008, p. 222). ............................................................................................... 192 
Ilustração 162 - Imagens exteriores da Hope House, onde na primeira imagem 
observamos a altura em que estava a ser construída. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, 
p. 201). ..................................................................................................................... 193 
Ilustração 163 - Maquete da ideia preliminar para a estrutura da cobertura da Hope 
House, produzida pelo atelier de Félix Candela. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 
200). ......................................................................................................................... 193 
Ilustração 164 - Vista exterior do Cine Estúdio. (Ilustração nossa, 2018). ............... 194 
Ilustração 165 - A direita, em evidência a estrutura que compõe a fachada. A 
esquerda, um dos vãos para entrada ao cinema. (Ilustração nossa, 2018). .............. 194 
Ilustração 166 - Ritmo dos elementos verticais que compõe a fachada. (Ilustração 
nossa, 2018). ............................................................................................................ 194 
Ilustração 167 - Rampa de acesso à plateia. (Ilustração nossa, 2018). ................... 195 
Ilustração 168 - Vista para a tela de projeção (atualmente inexistente). (Hurst e 
Fernandes, 2012, p. 170). ......................................................................................... 195 
Ilustração 169 - Painéis em alto relevo na galeria do piso térreo. (Ilustração nossa, 
2018). ....................................................................................................................... 195 
Ilustração 170 - Foto panorâmica da sala de cinema, vista para a plateia. (Ilustração 
nossa, 2018). ............................................................................................................ 196 
Ilustração 171 - Galeria que circunda a sala de cinema, no piso térreo. (Ilustração 
nossa, 2018). ............................................................................................................ 196 
Ilustração 172 - Texturas e variedade cromática no Cine Estúdio. (Ilustração nossa, 
2016). ....................................................................................................................... 197 
Ilustração 173 - Indicação de onde foram registadas as diferentes texturas 
apresentadas na ilustração 172. (Ilustração nossa, 2018). ....................................... 198 
Ilustração 174 - Paleta cromática do Cine Atlântico. Da esquerda para a direita, 
temos: PANTONE 7522 C; PANTONE 728 C; PANTONE 7503 C; PANTONE 7404 C; 
PANTONE warm gray 10 C; PANTONE 446 C. (Ilustração nossa, 2018). ................ 198 



 

Ilustração 175 - Axonometria/esquema do cinema. a vermelho, a plateia; a verde, os 
espaços em que está presente vegetação. ([Adaptado a partir de:] Quintã, 2017, p. 
48). ........................................................................................................................... 199 
Ilustração 176 - Capa do Livro Angola Cinemas, com uma imagem do Cine Estúdio 
(c. 1970) no Namibe. (Fernandes e Hurst, 2015, capa). ........................................... 205 
Ilustração 177 - Interior do Neues Museum, onde vemos a transição entre a nova 
intervenção e a pré-existência, bem como a diferença da materialidade e texturas; o 
passado e o presente. (Basulto, 2011). .................................................................... 208 
Ilustração 178 - Desenhos do arquiteto japonês Junya Ishigami, s.d. (Trotter e Vidal, 
2012). ....................................................................................................................... 213 
Ilustração 179 - Vegetação que invade a cobertura do Cine Flamingo. (Ilustração 
nossa, 2018). ............................................................................................................ 214 
Ilustração 180 - Vegetação que invade a cobertura do Cine Flamingo. (Ilustração 
nossa, 2018). ............................................................................................................ 214 
Ilustração 181 – Colagem 1 - Cine Atlântico abraçado pela natureza e projeções da 
cultura. (Ilustração nossa, 2019). .............................................................................. 217 
Ilustração 182 – Colagem 2 - o Cine Atlântico despido: evidenciar o oculto, revelar o 
valor identitário. (Ilustração nossa, 2019). ................................................................. 218 
Ilustração 183 – Colagem 3 - concentração de matéria e memória no Cine Flamingo. 
(Ilustração nossa, 2018). .......................................................................................... 218 
Ilustração 184 – Colagem 4 - resgate e aproximação ao habitat natural envolvente ao 
Cine Flamingo. (Ilustração nossa, 2019). .................................................................. 219 
Ilustração 185 – Colagem 5 - um cumprimento à cultura africana: a identidade 
revelada no Cine Estúdio. (Ilustração nossa, 2018). ................................................. 219 
Ilustração 186 – Colagem 6 - proporção e escala: o estudo da forma do Cine Estúdio, 
como elemento de união entre interior e exterior. (Ilustração nossa, 2018). ............. 220 
 
 
 
 
  



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

AGC - Agência Geral das Colónias 

CIAM - Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 

CM - Câmara Municipal 

DEPU-IPGUL - Departamento de Estudo e Planeamento Urbano - Instituto de 
Planeamento e Gestão Urbana de Luanda 

EDECINE - Empresa Distribuidora e Exibidora de Cinema 

ESBAL - Escola Superior de Belas Artes de Lisboa 

ESBAP - Escola Superior de Belas Artes do Porto 

EWV - Exchanging World Visions 

FAPF-UEM - Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da 
Universidade Eduardo Mondlane 

FNLA - Frente Nacional de Libertação de Angola 

GAT - Gabinete de Apoio Técnico 

GUC - Gabinete de Urbanização Colonial 

GUU - Gabinete de Urbanização do Ultramar 

ICAT - Iniciativas Culturais, Arte e Técnica 

ICOMOS - International Council of Monuments and Sites 

IMIL - Instituto Médio Industrial de Luanda   

IUC - Imprensa da Universidade de Coimbra 

LEA - Laboratório de Engenharia de Angola 

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

MoMA - Museu de Arte Moderna 

MPLA - Movimento Popular de Libertação de Angola 

MUD - Movimento de Unidade Democrática 

ODAM - Organização dos Arquitetos Modernos 

PARANATUR - Empresa Paranaense de Turismo 

PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado 

RNA - Radiodifusão Nacional de Angola 

SAAL - Serviço Ambulatório de Apoio Local 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNITA - União Nacional para a Independência Total de Angola 

URSS - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

 
  



 

  



 

SUMÁRIO 

1. Introdução ............................................................................................................ 29 
2. Enquadramento arquitetónico em Angola entre as décadas de 1930 e 1970 ....... 33 

2.1. O tradicionalismo do Estado Novo ................................................................ 33 
2.2. As habitações em Luanda no início do século XX ......................................... 42 
2.3. O Gabinete de Urbanização Colonial e uma arquitetura em transição: 
influência do Brasil, do Movimento Moderno e do I Congresso Nacional de 
Arquitetura .............................................................................................................. 48 
2.4. Moderno Tropical, os arquitetos “africanos” .................................................. 60 

2.4.1. O betão e os frutos da “arquitetura tropical” ........................................... 74 
3. O cinema em Angola ............................................................................................ 79 

3.1. O eclodir de uma cultura cinematográfica no país e os primeiros modelos 
arquitetónicos ......................................................................................................... 79 
3.2. O cinema entre os anos 1950 e 1970: os arquétipos de salas de cinema e a 
sua difusão social ................................................................................................... 89 

3.2.1. Os cine-esplanadas: uma tipologia tropical .......................................... 105 
3.3. O cinema da libertação e a influência dos cine-clubes ................................ 117 

4. Três cinemas, três cidades: Luanda, Lobito e Moçâmedes ................................ 125 
4.1. O Cine Atlântico .......................................................................................... 128 

4.1.1. Texto introdutório: Atlântico, a paigagem reinventada .......................... 128 
4.1.2. O arquiteto ........................................................................................... 129 
4.1.3. O cinema .............................................................................................. 135 

4.2. O Cine Flamingo ......................................................................................... 154 
4.2.1. Texto introdutório: Flamingo, entre os mangais e o oceano Atlântico ... 154 
4.2.2. O arquiteto ........................................................................................... 155 
4.2.3. O cinema .............................................................................................. 159 

4.3. O Cine Estúdio ............................................................................................ 178 
4.3.1. Texto introdutório: Estúdio, uma welwitschia no deserto ...................... 178 
4.3.2. O arquiteto ........................................................................................... 179 
4.3.3. O cinema .............................................................................................. 184 

5. Um olhar para o futuro: à procura de uma segunda natureza para os cinemas .. 201 
5.1. Os cinemas como espaços de memória na cidade ..................................... 201 
5.2. A procura da “não-solução” ......................................................................... 209 

6. Considerações finais .......................................................................................... 215 
Referências .............................................................................................................. 221 
Bibliografia ................................................................................................................ 241 
Apêndices ................................................................................................................. 243 

Lista de apêndices ................................................................................................ 245 



 

Apêndice A........................................................................................................ 247 
Apêndice B........................................................................................................ 253 
Apêndice C ....................................................................................................... 259 
Apêndice D ....................................................................................................... 265 
Apêndice E........................................................................................................ 275 
Apêndice F ........................................................................................................ 283 
Apêndice G ....................................................................................................... 287 
Apêndice H ....................................................................................................... 291 
Apêndice I ......................................................................................................... 295 

Anexos ..................................................................................................................... 305 
Lista de anexos ..................................................................................................... 307 

Anexo A ............................................................................................................ 309 
Anexo B ............................................................................................................ 315 
Anexo C ............................................................................................................ 325 

 
 
 



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos  29 

1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação de mestrado refere-se ao estudo do que foram as salas de 

cinema em Angola, nomeadamente entre a década de 1960 e a década de 1970, com 

enfoque particular nos cine-esplanadas, tipologia que obteve bastante sucesso neste 

período. Consideramos fundamental ressalvar que esta estruturas surgem e 

disseminam-se no contexto de uma sociedade ainda colonial, que atinge a sua 

independência em 1975, no decorrer de um longo processo de movimentos de 

libertação nacional. Deste modo, existe um ambiente político e social particular, que 

influenciam o surgimento destes equipamentos culturais. Este ambiente político 

reflete-se também na própria arquitetura, dando especial atenção para o que foi o 

regime do Estado Novo de António de Oliveira Salazar, e como  o Movimento Moderno 

e a arquitetura Modernista brasileira foram fundamentais para haver outras propostas 

e iniciativas, fugindo a uma arquitetura mais tradicional e restritiva.  

A arquitetura colonial construída na então denominada África portuguesa durante o 
século XX corresponde, genericamente, a um processo de reflexão sobre as 
especificidades regionais e climatéricas dos vários territórios sob administração colonial 
até 1975, data da maioria das independências dos países lusófonos (Milheiro, 2012, p. 
420) 

A adesão à arquitetura já praticada, por exemplo, no Brasil, resulta das semelhanças 

entre este país e a chamada “África negra”, nomeadamente Angola e Moçambique, na 

dimensão do território, na localização – hemisfério sul – e clima. Este contexto resulta 

num desenrolar de um fio condutor impulsionado por arquitetos já nascidos ou, 

posteriormente fixados em Angola que vão contribuir para esta mudança de 

paradigma, caso de Vasco Vieira da Costa, Fernão Lopes Simões de Carvalho, os 

irmãos João Garcia de Castilho e Luís Garcia de Castilho, Francisco Castro 

Rodrigues, entre outros. Uma vez esclarecido este cenário, melhor podemos 

compreender a inserção dos cinemas, neste período histórico, onde a exploração de 

novas materialidades, como o betão armado, permitiu novos sistemas construtivos, 

tecnicamente mais exigentes. 

Serão apresentados três casos de estudo, representando três cidades angolanas: o 

Cine Atlântico, em Luanda, o Cine-Flamingo, no Lobito e o Cine-Estúdio, em 

Moçâmedes. Estas escolhas têm como objetivo explorar diferentes contextos por todo 

o país, mas coesos num espírito de mudança – em termos políticos e arquitectónicos. 

Julgamos que estes, também, permitem exemplificar um leque diverso do que se 
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produziu entre a década de 1950 e a década de 1970, em termos de cinemas, 

exemplificando a influência do que se pode chamar de “Moderno Tropical”. 

Sem esquecer que a maior motivação para esta dissertação de mestrado foi a 

preservação do Património Arquitectónico, neste caso específico das salas de cinema, 

dedicamos um capítulo às várias possibilidades que podem ser exploradas quanto ao 

(re)uso desta vasta herança, hoje na grande maioria, abandonada ou devoluta. A 

relação da Arquitetura com a Natureza, bem com a associação a outras artes e o 

resgate do carácter educativo às populações, pensamos ser o caminho, para além da 

simples conservação e reabilitação. É necessário mais esforços e incentivos para que 

este património sobreviva e se perpetue.   

Deste modo, a presente dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos, onde no 

primeiro é explicado o contexto de uma sociedade colonial angolana, em termos 

políticos, económicos, sociais e arquitectónicos, de forma a ilustrar a realidade vivida 

na época e como, aos poucos, o Movimento Moderno se enraizou no país. Neste 

capítulo procura-se definir uma baliza temporal, entre os anos 1930 e os anos 1970, 

período também referente ao surgimento das salas de cinema no país. Procura-se 

ainda, descrever, para além do crescimento urbano, os principais arquétipos 

arquitetónicos desenvolvidos neste período, apresentando um resumo da sua 

evolução, numa primeira fase associada à política do Estado Novo, paralelamente, 

dando indícios de uma arquitetura em transição, a partir dos anos de 1940. É 

inevitável abordar sobre uma arquitetura Modernista – também influenciada pela 

arquitetura contemporânea brasileira – adaptada aos trópicos, surgindo assim 

elementos muito característicos para estas regiões. 

O segundo capítulo, pretende ilustrar como a prática de uma cultura cinematográfica 

foi importante para o eclodir de uma Nação. Desde a sua função primordial, o de 

educar e informar, os cinemas mostraram-se bastante presentes no quotidiano da vida 

no território angolano, tanto para os colonos como para a população local. Esta 

presença verifica-se através do modo como em Angola se vai aderir à projeção 

cinematográfica, havendo uma construção massiva, entre os anos 1940 e os anos 

1970, de salas de cinema. Assim, neste capítulo, primeiramente, é feito um resumo 

sobre como este equipamento cultural evolui social e arquitetonicamente, dando 

relevância ao facto dos cinemas terem prosperado numa sociedade ainda segregada. 

Desde o seu primeiro modelo até os cine-esplanadas, são analisados os elementos 
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que compõem estas salas de cinema, apontando características que as diferenciam: 

diferença de escala (contexto urbano versus contexto rural); diferença entre classes 

sociais para os quais eram dirigidos; diferença na tipologia arquitetónica, etc. 

Recorreu-se ainda a jornais da época, nomeadamente A Província de Angola 

(fornecido pelo Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda - IPGUL), e a 

arquivos, como o Arquivo Municipal de Lisboa e o Arquivo Histórico Ultramarino, de 

forma a apresentar imagens originais e fatos que comprovem, principalmente, as 

datas de inaugurações dos cinemas. 

São identificadas e apresentadas duas tipologias arquitetónicas para estes 

equipamentos: o modelo fechado (anos 1930, disseminado nos anos 1940 e 1950); e 

o modelo aberto ou cine-esplanadas (fins dos anos 1950 e bastante usado a partir 

1960). Nesta dissertação, assumiremos ainda que, o modelo fechado, após a 

introdução dos cine-esplanadas, sofre algumas variações ou evoluções nas suas 

características, mas que não são suficientes para admitirmos a existência de uma 

terceira categoria1.  

Já no terceiro capítulo, serão apresentados três casos de estudo – que foram 

visitados, no contexto deste trabalho – e, para cada um, será feita uma análise 

arquitetónica, que se pretende profunda, revelando a sua importância na malha 

urbana. Neste sentido, é importante olhar para o funcionamento das diferentes 

cidades selecionadas – Luanda, Lobito e Moçâmedes – na época da construção 

destes cinemas, de modo a percebermos em que contexto estes cinemas foram 

construídos, bem como a sua relevância para cada região. Vale salientar que, para 

cada cinema, foi escrito um “texto introdutório”, no momento da sua visita, sem 

contacto prévio com qualquer bibliografia sobre os mesmos, de modo a descreve-los 

sem qualquer contaminação externa. Para complementar o estudo, serão ainda 

apresentados levantamentos fotográficos e arquitetónicos, com desenhos que 

consideramos fundamentais para um melhor entendimento das obras, refeitos no 

contexto desta dissertação e tendo como referência desenhos originais dos autores 

das obras, do Instituto Docomomo em Angola e dos alunos da Universidad de Alcalá, 

em Espanha.  

                                            
1 Como veremos, na dissertação intitulada Cineteatros Angolanos, Tipologias 1932-75 (2017), o arquiteto 
Afonso Quintã assume a possibilidade de uma terceira tipologia, híbrida, mas que neste estudo não foi 
utilizada, como explicaremos. 
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Para cada caso de estudo, será ainda apresentada uma pequena biografia dos autor 

das obras estudadas – António Ribeiro dos Santos, Francisco Castro Rodrigues e 

Botelho Pereira. Por fim, neste capítulo, é apresentada uma análise da sociedade 

atual, refletindo-se sobre a situação de cada caso de estudo na contemporaneidade, 

onde a deterioração, o abandono e a vandalização demonstram como a falta de 

sensibilidade e conhecimento são factores determinantes.  

No último capítulo, procura-se uma nova abordagem para o que pode ser o futuro 

destas salas de cinemas, que na sua maioria se encontram abandonadas. Deste 

modo, mais do que apenas conservar o património, é importante chamar atenção de 

que as salas de cinema hoje, não sobrevivem apenas com a função para o qual foram 

projetadas (o de exibição de filmes). É necessário ressalvar que vivemos numa 

sociedade de rápidas mudanças e que perante novas necessidades, e estilos de viver 

diferentes, precisamos de adaptar estas estruturas de um passado, de forma a que 

sejam inseridas num contexto atual. 

Julgamos que aliar estas obras – que sempre foram pensadas e projetadas com forte 

ligação à paisagem e à vegetação tropical – à natureza, seja um dos caminhos, bem 

como relacionar as outras artes (para além do cinema) à educação da sociedade, 

resgatando, também, uma das valências para a qual foram projetados estes edifícios. 

É importante dizer que, cada capítulo foi apoiado numa bibliografia selecionada e em 

entrevistas realizadas a pessoas relevantes para cada tema, desde arquitetos a 

testemunhas da época. Estas entrevistas podem ser consultadas em anexo, bem 

como todos os desenhos produzidos por nós ou os recolhidos em diversas outras 

fontes. 
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2. ENQUADRAMENTO ARQUITETÓNICO EM ANGOLA ENTRE AS DÉCADAS 
DE 1930 E 1970  

2.1. O TRADICIONALISMO DO ESTADO NOVO 

Para melhor perceber a produção arquitetónica em Angola entre os anos 30 e 70 do 

século XX, é necessário analisar o contexto político, social e económico vivido pelo 

país no período referido. Angola esteve ocupada e colonizada por portugueses no 

período entre 1576 e 1975. Mas, foi durante o século XX que o país provou as mais 

rápidas, e talvez as mais importantes, transformações arquitetónicas. Entre 1930 e 

1940, notamos em Portugal uma intensa necessidade em fixar um “Espaço Colonial”, 

baseado na ideia de “Império”, adotando no seu governo uma forte utilização de 

simbologia comemorativa (Fernandes, 2009, p. 9). “Esta atitude, de sentido colectivo e 

agregador, teve reflexos importantes nas áreas africanas de domínio luso, como não 

podia deixar de ser, pois tratava-se dos espaços ultramarinos mais significativos desse 

domínio.” (Fernandes, 2009, p. 9) 

O final dos anos 20 e início dos anos 30 do século XX, ficou marcado pela aparição e 

fixação de um novo governo em Portugal, posteriormente denominado de Estado 

Novo 2 . Este regime, definido, muitas vezes, como fascista e ditatorial, usando a 

censura como uma forte arma, estendeu-se por grande parte deste século, o que 

marcou a produção arquitetónica em territórios lusófonos. É a partir deste período que 

se desenvolve esta pesquisa, onde mais tarde podemos diferenciar linguagens 

arquitetónicas produzidas em Angola e como a arquitetura Modernista demorou para 

ser implementada nesta antiga colónia, facto relacionado com a falta de arquitetos 

fixados no país – até aproximadamente início dos anos 1950 – que tinham uma 

formação ou pensamento baseado nos preceitos do Movimento Moderno. 

A partir dos anos 1930, um espírito nacionalista, propagandista, tradicionalista e 

colonialista, muito difundido pelo Estado Novo, repercutiu-se não só em Portugal, mas 

também nas suas colónias. Sendo das últimas ditaduras fascistas europeias que se 

manteve após a Segunda Guerra Mundial, e com António de Oliveira3 (1889-1970) 

como Presidente do Conselho de Ministros a partir de Julho de 1932 até 1968, o 

regime defendia fortemente a colonização, apostando cada vez mais nos territórios 

                                            
2 Instaurado na constituição de 1933, onde Salazar assume o poder como Chefe de Governo de Portugal. 
3 Estadista nacionalista português e promotor do Estado Novo. Em 1928 assumiu o cargo de Ministro das 
Finanças, e a partir de 1932 até 1968 foi Presidente do Conselho de Ministros. 
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coloniais, considerados um motivo de “orgulho nacional”. Esta ideologia colonialista – 

herdada ainda da 1ª República Portuguesa 4  – levou a que se mantivesse as 

possessões ultramarinas, pois, Salazar preocupava-se diretamente com os problemas 

e necessidades destas. Esta preocupação, abrangia questões urbanas e de 

funcionamento da cidade, o que levou a que mais tarde fosse criado um gabinete que 

se vai preocupar exclusivamente com estes assuntos. Também, em 1932, formulou-se 

um “pedido de um ‘Serviço Central de Urbanismo Colonial’, feito pela sociedade dos 

arquitetos da época, ao Ministro do Ultramar, numa carta publicada em 26 de Março 

de 1932” (Fernandes, 2015, p. 25). Formou-se então, em 1944, o Gabinete de 

Urbanização Colonial (GUC), diretamente ligado ao Ministério das Colónias.  

As obras arquitetónicas produzidas durante o regime, quer as oficiais quer as 

privadas, principalmente na década de 1940 – e arrastando-se, ainda que 

pontualmente, até a década de 1950 –, estavam carregadas de características e 

símbolos tradicionalistas e conservadores, o que originou o surgimento de uma 

arquitetura do Estado Novo, que se afastava das experiências já realizadas 

associadas ao Movimento Moderno. A arquiteta Ana Tostões (n. 1959), em algumas 

das suas obras críticas, clarifica que no período embrionário do Estado Novo, entre 

finais da década de 1920 e início da década de 1930, havia já uma geração de 

“arquitetos modernistas nascidos entre 1896 e 18985” que contestava a tendência para 

o revivalismo e classicismo na arquitetura portuguesa (Tostões, 2009, p. 25). Estes 

arquitetos exploravam as potencialidades do betão e “sem reflexão teórica, apostavam 

numa renovação linguística” (Tostões, 2009, p. 25). Em seus projetos, notamos ainda 

um “novo gosto Art Déco [que] evolui no sentido de um despojamento formal, apoiado 

conscientemente na valorização plástica da tecnologia que foi usada como estímulo 

geométrico e volumétrico6” (Tostões, 2009, p. 21). Entretanto, a década de 1940 foi 

marcada pelo retorno de um estilo classizante: 

Com o final da década de [19]30, o acento monumentalista exposto no programa das 
Obras Públicas do Regime aproxima-se de um vocabulário de novo historicista e 
regionalista, apostando numa narrativa de raiz clássica próxima dos modelos nazis e 
fascistas da época. [...] A “política de espírito” tende a repor uma certa história, 
batizada entre um Império e um Portugal rural, folclórico, entendido na superficialidade 

                                            
4 Sistema político que vigora em Portugal após a queda da Monarquia. A 1.ª República inicia-se com a 
proclamação da República a 5 de Outubro de 1910 e acaba com o Golpe de 28 de Maio de 1926 que 
dissolve o Parlamento e governa em ditadura militar. (parlamento.pt) 
5 Falamos dos arquitetos Cassiano Branco (1897-1970); Carlos Ramos (1897-1969); Cottinelli Telmo 
(1897-1948); Cristino da Silva (1896-1976); Pardal Monteiro (1897-1957); Jorge Segurado (1898-1990); e 
Rogério de Azevedo (1898-1983). 
6 Este processo constituirá a base do Modernismo Experimental [em Portugal] (Tostões, 2009, p. 21). 
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da sua doçura como virtude de resistência à degeneração dos tempos modernos. 
(Tostões, 2009, p. 43) 

É certo que o regime de António Salazar, pela sua natureza repressora e 

antidemocrática, era incompatível com uma cultura Modernista, que defendia a 

ultrapassagem das formas “tradicionais” e dos estilos históricos, que ganhou 

aderência em grande parte da Europa. 

Com a afirmação de um Estado Novo “soberano”, o apelo que era feito aos arquitetos 
revolucionários dos anos vinte (e à nova “fornalha” de arquitetos que surgiam nos anos 
trinta), era o de colaborarem nesta nova leva de construção de uma nova imagem para 
o país, de acordo com os ideais propostos na Constituição de 1933 e, como tal, o 
poder vigente a pouco e pouco lhes irá pedir […] em troca, que abandonem 
vanguardismos e colaborem na “restauração cultural” que o Estado Novo quer 
empreender num país onde os monumentos do passado jaziam em ruína e as “virtudes 
da raça” tinham de ser reacordada [...]. (Gomes, 2017, p. 52)  

Assim, é possível identificar edifícios com traços do que o Governo de Salazar 

considerou fundamental para os projetos edificados pelo Estado português e que 

aproximadamente, entre 1940 e 1955, desencadeou o aparecimento do estilo 

“Português Suave 7 ” – no entanto, das obras promovidas pelos privados, já se 

reconhecia traços mais próximos da arquitetura que se fazia nestas décadas no 

mundo, principalmente na Europa (Correia, 2018, p. 111). No contexto do estilo 

Português Suave, é necessário destacarmos os autores Nuno Portas (n. 1934), com o 

texto “Evolução da Arquitetura Moderna em Portugal” (1970) e José-Augusto França 

(n. 1922), no livro A Arte em Portugal no Século XX (1974); ou ainda o arquiteto Nuno 

Teotónio Pereira (1922-2016) com os textos “A situação da Arquitetura em Portugal” 

(1953), “Foi o salazarismo um fascismo? O que diz a Arquitetura” (1993) e “A 

Arquitetura do Regime, 1938-1948” (1997). Em obras mais recentes, referimos a 

arquiteta Ana Tostões, com os livros Os Verdes Anos na Arquitetura Portuguesa dos 

Anos 50 (1997), A Idade Maior (2015), entre outros; a arquiteta Ana Vaz Milheiro8 com 

o livro Arquiteturas Coloniais Africanas no fim do Império Português (2017), entre 

outros. É importante, ainda, destacar e o arquiteto José Manuel Fernandes (n. 1953) – 

que define o conceito “Português Suave” como a “arquitetura que se produziu em 

Portugal entre 1940 e 1955 de carácter neotradicionalista representativa dos valores 

ideológicos do regime, nacionalista e conservador” (Ucha, 2015, p. V). Todos estes (e 

muitos outros) elucidam as particularidades da arquitetura portuguesa neste século e 

                                            
7  Estilo arquitetónico utilizado em edifícios públicos – bem como em grande parte dos privados –  
portugueses. Teve o seu apogeu entre 1940 e 1950. 
8 Data de nascimento desconhecida. 
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as relações políticas muito emaranhadas com a arquitetura. Por conseguinte, é 

destacado aqui um excerto9 de um dos textos de Teotónio Pereira, “Foi o salazarismo 

um fascismo? O que diz a Arquitetura”, de forma a melhor esclarecer certos pontos 

desta arquitetura: 

[...] O que sucedeu então com a Arquitetura? Curiosamente, nos anos a seguir ao 
golpe militar de 28 de Maio de [19]26, e mesmo logo após a Constituição de [19]33, a 
corrente modernista afirmou-se em Portugal com uma enorme pujança. Cottinelli 
Telmo10 (estação do Sul e Sueste [1932]), Cristino da Silva11 (cinema Capitólio [1925-
1931] e Liceu de Beja [1934]), Carlos Ramos12 (Instituto de Oncologia [1927-1933] e 
Liceu de Coimbra [1931-1941]), Rogério de Azevedo13 (Garagem do Comércio do Porto 
[1928-1932]), Pardal Monteiro 14  (Instituto Superior Técnico e Estatística [1931]), 
Cassiano Branco15 (Éden-Teatro [c. 1932] e prédios em Lisboa [1933-1936]) e Jorge 
Segurado16 (Casa da Moeda [1934-1938] e Liceu Filipa de Lencastre [1932-1938]), 
fizeram parte das vanguardas europeias da Arquitetura, já sob o impulso dado às 
Obras Públicas por Salazar e Duarte Pacheco [1900-1943]. Pode dizer-se que durante 
este período o novo regime teve uma atitude de indiferença ou de neutralidade em 
relação à Arquitetura, não procurando interferir num domínio que pertencia 
naturalmente aos seus criadores. Entretanto, para os finais da década de [19]30, com a 
consolidação do regime e o ascenso das correntes radicais animadas pelos fascismos 
europeus, começaram a ouvir-se vozes propugnando uma arquitetura “nacional”, por 
oposição à que era designada por internacional ou esmo de inspiração comunista. Raul 
Lino17 [1879-1974], com a teorização feita à “casa portuguesa” e António Ferro, com a 
sua política cultural nacionalista, forneceram a base ideológica para a concretização 
desta ideia. É já neste quadro que em 1938 surge o projeto da Praça do Areeiro 
[ilustração 1], inspirada em motivos setecentistas e de monumentalidade nazista, da 
autoria de Cristino da Silva, um dos homens da vanguarda modernista. Com raras 
exceções, todos os outros lhe seguiram na peugada. E não deixa assim de espantar 
que os arquitetos modernos da primeira geração tenham abdicado dos seus ideais de 
vanguarda, levados por uma atitude voluntária de seguidismo em relação às diretivas 
oficiais. A Arquitetura Moderna em Portugal aparecia decapitada por renúncia os seus 
próprios protagonistas. 

Abre-se então um período em que os dogmas do portuguesismo na Arquitetura e de 
uma monumentalidade retórica são assumidos autoritariamente pelo regime. Arquitetos 

                                            
9 A presente dissertação não aprofundará a arquitetura portuguesa praticada durante o apogeu do Estado 
Novo, pois reconhecemos que é um tema vasto, que carece de maior investigação. No entanto, tentamos 
demonstrar como esta arquitetura reverberou pelas colónias portuguesas, particularmente em Angola. 
10 (1897-1948) Foi arquiteto e cineasta português. Formou-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa (1920). 
11 (1896-1976) Foi um arquiteto português. Formou-se pela Escola de Belas Artes de Lisboa em 1919. 
12 (1897-1969) Foi um arquiteto, urbanista e pedagogo português. É um dos pioneiros do movimento 
moderno na arquitetura portuguesa. Formou-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa (1920). 
13 (1898-1983) Foi um arquiteto português. Formou-se na Escola de Belas-Artes do Porto (1920-1926). 
14 (1897-1957) Foi um arquiteto e professor universitário português. Formou-se na Escola de Belas Artes 
de Lisboa (1910-1919) 
15 (1897-1970) Foi um arquiteto português. Em 1912, com somente 15 anos, inscreve-se na Escola de 
Belas Artes de Lisboa, mas, ao sentir-se descontente com o decurso do curso, interrompe os estudos dois 
anos depois, passando a frequentar o ensino técnico-industrial (Brandão, 2017). 
16 (1898-1990) Foi um arquiteto português. Formou-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa em 1924. 
17  Foi um arquiteto português. Em 1893 ingressou na Escola de Artes decorativas em Hannover, 
Alemanha. Em 1897 regressou a Portugal e de 1898 a 1900 resolveu percorrer o país em busca do 
conhecimento das tradições arquitetónicas portuguesas (Fundação Mário Soares, s.d.). 
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mais conscientes, [...] veem reprovados os seus projetos modernistas e são obrigados 
a refazê-los de acordo com os cânones oficiais. A arquitetura dita portuguesa passa a 
ser imposta nas encomendas do Estado. [...] É assim que aparecem por todo o País 
palácios de Justiça, edifícios dos CTT, liceus, escolas primaras (o célebre Plano dos 
Centenários) e outros edifícios públicos ostentando condimentos em diversas 
combinações, que iam desde elementos do barroco joanino, aos telhados com 
beirados múltiplos e a uma monumentalidade retórica de uma clara inspiração nazi, e 
portanto estrangeira. (Pereira 1993) 

 

 
Ilustração 1 - Praça do Areeiro no ano de 1958. (Benoliel, circa 1950). 

 
Através de Teotónio Pereira, confirmamos, então, esta pegada fascista do Estado 

Novo. Em Angola, neste período, verificamos este estilo do regime bastante vincado 

na sua arquitetura. Em Luanda, a partir da década de 1930, durante a produção 

arquitetónica com base nesta linguagem tradicionalista, a cidade ganhou obras de 

grande dimensão, também impulsionadas por José Norton de Matos18 (1867-1955). 

Neste período, podemos destacar, entre outros: o Palácio do Comércio (1938), o Liceu 

Salvador Correia (1942), o Porto de Luanda (1945), o Colégio de São José do Cluny 
                                            
18  José Maria Mendes Ribeiro Norton de Matos foi um general e político português. Foi também 
Governador-Geral de Angola entre 1912 a 1915, e posteriormente, Alto Comissário desta antiga colónia 
entre 1921-1923. 
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(1948), o edifício da Fazenda (1951), a ampliação do Hospital Maria Pia (Correia, 

2018, p. 112). 

 
Ilustração 2 - Colégio São José do Cluny, na cidade de Luanda. Projeto de Fernando Batalha. 
(Portugal, Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. Arquivo Histórico Ultramarino, s.d.) 

 
Esta arquitetura portuguesa empregue, sobretudo nos edifícios públicos em Angola – 

tanto de origem privada como do estado –, resulta de diversos estilos arquitetónicos, 

onde1 é notória a influência da Art Déco19, em alguns casos, bem como um gosto por 

formas classicizantes e revivalistas, onde é comum vermos o uso de colunatas, torres, 

arcadas, frontões, etc. (Fernandes, 2009, p. 78). É necessário ressalvar que houve um 

período em que a Art Déco influenciou a arquitetura portuguesa20 principalmente num 

                                            
19  “O estilo Art Déco, designação que só surge nos anos 1960, ou Estilo 1925, como também é 
conhecido, congrega, eclética e decorativamente, as heranças das vanguardas artísticas do começo do 
século XX (do Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expressionismo e, até, do Abstracionismo) aliadas a 
sugestões vindas dos Movimentos Decorativos Modernos (como a Secessão Vienense, os grafismos 
francês e germânico de 1900 ou os Ballets Russes). Este foi o primeiro estilo global e universal que o 
Mundo conheceu, aspirando a constituir-se como Arte Total (inspiração de vida), [...] alargando-se a todas 
as expressões artísticas e a todos os aspetos da vida quotidiana e expandindo-se, ao longo dos Anos de 
1930, dos horizontes franceses ao resto da Europa, Estados Unidos, América do Sul, África, China, 
Austrália e Japão.” (Santos, 2012) 
20 “Em Portugal, o Art Déco projetou-se, igualmente, com excelente pujança. Com efeito, uma parte muito 
substancial dos artistas portugueses do primeiro e segundo Modernismo foram praticantes altamente 
empenhados deste gosto que, como nos outros países, renovou a totalidade dos mais diversos aspetos 
da vida quotidiana – e o próprio Estado Novo viu neste Movimento um veículo eficaz de propaganda e 
afirmação de poder. A efemeridade do “Futurismo” português e, com ela, a debilidade da vanguarda entre 
nós, a longa duração e isolamento do Estado Novo, ditatorial e conservador, a longa vida de muitos dos 
artistas-protagonistas daquele modernismo feliz, fez do Estilo Art Déco uma fonte de oposição ao 
apreciado naturalismo oitocentista e, como tal, o garante generalizado da sobrevivência do próprio 
Modernismo, perdurando em Portugal até cerca de 1960.” (Santos, 2012) 
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determinado período do regime do Estado Novo (a partir da década de 1930), no 

entanto, as características do Português Suave, vão além desta tendência. Durante o 

principio do séc. XX a arquitetura portuguesa, na generalidade, era “entendida como 

ruptura com o Movimento Moderno, no sentido da procura de uma arquitetura oficial, 

de valor simbólico e ideológico nacionalista do regime.” (Ucha, 2015, p. 3)  

De entre as obras mencionadas, construídas em Luanda, neste período, veremos o 

caso do Liceu Salvador Correia. Este Liceu começou a ser construído no início da 

década de 1930, sendo inaugurado a 5 de Julho de 1942, em Luanda. O projeto final 

foi da responsabilidade do arquiteto José António Costa e Silva21 – o primeiro projeto 

foi apresentado pelo arquiteto Sá Menezes22, num estilo Art Déco, no entanto, este 

projeto foi abandonado23 e reformulado por Costa e Silva. Este é composto por um 

volume que engloba dois claustros, “que funcionariam como recreios cobertos”; e um 

braço do lado esquerdo que contém uma torre com um relógio (Garcia, 2016, p. 121). 

Nota-se ainda a pretensão de desenvolver um projeto de paisagismo que circunda o 

edifício (ilustração 4).  

 
Ilustração 3 - Recorte de Jornal sobre o Liceu Salvador Correia, projeto de 1942. (A Província de 
Angola, 1942) 

                                            
21 Datas de nascimento e morte desconhecidas. 
22 Datas de nascimento e morte desconhecidas. 
23 “Em 1933, quando a Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário recebeu em Lisboa o 
esboço inicial do novo edifício do Salvador Correia, a reação foi de desânimo. O projeto parecia-lhes 
pouco ambicioso. Desde que fora criado, vinte e quatro anos antes, por influência de Monsenhor Alves da 
Cunha, o primeiro liceu oficial de Angola funcionava num palacete da Avenida Álvaro Ferreira, mas agora 
que uma portaria do governador-geral de Angola, Filomeno Melo Cabral, dera instruções para a criação 
de um liceu central em Luanda, à semelhança dos da Metrópole, exigia-se uma imponência inexistente no 
desenho do arquiteto Sá Mendes. A empreitada passou então para as mãos de António Costa e Silva 
[...].” (Garcia, 2016, p. 120)   
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“‘O Salvador Correia passou a ser um dos mais importantes edifícios públicos da 

cidade, com uma aparência que o ligava à arquitetura nacional, apesar de incluir 

características específicas para se adaptar à realidade de Angola’” (Milheiro apud. 

Garcia, 2016, p. 121). A fachada principal (ilustração 5) revela um edifício de carácter 

monumental e revivalista, evocando a memória  dos grandes mosteiros. Verificamos 

ainda, o uso de uma base com escadaria, colunas e “entablamento”, que com o seu 

telhado, remete bastante à estrutura clássica dos templos gregos – sistema trilítico24 

(ilustração 5). Já no interior do edifício, encontramos uma variedade de lambris de 

azulejo português (ilustração 6): 

Em 1940 – quando da sua construção recebeu pedras portuguesas, azulejos pintados, 
ferros forjados, pedras de Hoz (vindas dos arredores de Lisboa); no salão da biblioteca 
do colégio, colocaram mármores de Vila Viçosa; os azulejos eram imitações dos que 
existiam na Quinta da Bacalhoa e no Palácio dos Condes da Torre, segundo descrição 
de Fernando Mouta, engenheiro que acompanhou e geriu os trabalhos da primeira 
etapa do Liceu. (Correia, 2018, p. 393) 

 

 
Ilustração 4 - Desenho em aguarela do Liceu Salvador Correia, autor desconhecido. (Fonseca, 2019) 

 

                                            
24 Três (tri) e pedras (lithos). É um sistema usado nos templos da Grécia Antiga e consistia no conjunto de 
pilares verticais unidos por lintéis (arquitrave) horizontais. Este era formado pela base, colunas, 
entablamento e frontão. 
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Ilustração 5 - Fachada Principal do Liceu Salvador Correia, Ana Vaz Milheiro, 2009. (Lourenço, 2011). 

 
Ilustração 6 - Refeitório do Liceu Salvador Correia. Nota-se os lambris em azulejo reabilitados, após uma 
obra no edifício finalizada em 2018. (Platina Line, 2018). 

 
Este liceu apresentava tudo que uma grande instituição deveria ter, desde biblioteca, 

ginásio, auditório até salão de festas (Garcia, 2016, p. 121). As salas eram bastante 

espaçosas, e “eram protegidas do exterior com por paredes de oitenta centímetros de 

espessura” (Garcia, 2016, p. 121). Neste Liceu estudaram várias gerações de 

portugueses e angolanos, inclusive grandes intelectuais e políticos, de destacar 
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António Agostinho Neto (1922-1979) e José Eduardo dos Santos (n. 1942) – ambos 

ex-presidentes da República de Angola. 

Reparamos que grande parte dos edifícios públicos comissariados pelo Estado era 

atribuído cores claras – em geral, tons de azul, rosa e em alguns casos bege. Existia 

ainda uma grande preocupação com o arranjo paisagístico em torno do edifício, deste 

modo, “sempre que fosse solicitada autorização para implantar uma obra, cabia ao 

requerente muitas vezes cuidar dos passeios e jardins e, por vezes, do asfalto em 

alguns troços de ruas” (Correia, 2018, p. 117). 

Durante a década de 1930, o Estado manteve também grande preocupação no 

ordenamento da urbe, o que resultou, em Angola, na realização de planos urbanos ou 

planos diretores para as localidades com mais de dois mil e quinhentos habitantes, de 

forma a que o Governo tivesse maior controle sobre os territórios coloniais, o que será 

depois concretizado com a criação do GUC (Correia, 2018, p. 79).  

2.2. AS HABITAÇÕES EM LUANDA NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

É importante analisar como os portugueses que escolhiam Luanda para imigrar, bem 

como a população local, viviam antes e no início do regime político do Estado Novo. 

Quanto às habitações, até ao início do século XX, ainda predominavam construções 

do século XVII ao XIX. Entre estas, encontramos sobrados e casas típicas 

portuguesas – que eram rodeadas por “cubatas”25. Ao longo do tempo, estas cubatas 

foram demolidas para dar lugar a novos edifícios, cabendo aos proprietários escolher 

um novo lugar para habitar. Contudo, para estes, “era sempre reservado o extremo da 

cidade” (Correia, 2018, p. 97). 

Ao longo do tempo, a habitação em Luanda sofreu grandes transformações. Isso foi 
documentado através de escritos feitos por quem vivia ou visitava a cidade [...], Luanda 
era considerada como um local desabitado num período anterior aos colonizadores. 
Feitas de colmo, ramos de árvores e lama, as primeiras habitações deram lugar às 
casas típicas portuguesas, seguindo-se os sobrados e, por fim, os edifícios altos em 
concreto armado. (Correia, 2018, p. 41) 

As casa típicas portuguesas (ilustração 7) eram encontradas com maior frequência 

nos bairros dos Coqueiros e do Bungo.  

                                            
25 “Habitação rústica tipicamente africana, geralmente de telhado cónico coberto de folhas ou palha.” 
(Priberam Informática, 2019a) 
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Estas são consideradas as habitações mais simples, com um só telhado de quatro 
águas, um piso, porta e janela. São apenas três divisórias. As habitações portuguesas 
mais remotas, construídas em Luanda, apresentam-se com as paredes de pedra 
unidas com a amálgama de areia, cal (produzida com as conchas, depois de 
queimadas e moídas) e água. (Correia, 2018, p. 98) 

Nesta primeira fase, os portugueses construíam estas casas com materiais locais, e 

posteriormente, com materiais importados, conseguindo que estas adquirissem maior 

conforto, de forma a que se assemelhassem mais com a vida que tinham em Portugal. 

Este arquétipo, apresentava uma planta simples com forma retangular e o seu telhado, 

geralmente, de quatro águas, “cobrindo apenas um cômodo e permitindo que do 

exterior se saiba quantos cômodos tem a casa” (Correia, 2018, p. 98). Em muitos 

casos, estes telhados eram protegidos por uma platibanda com uma altura significativa 

que, até certa distância, impossibilitava a visualização destes. “Em determinado 

período, ganhou um recuo e um muro no limite do lote, denominado por varanda. 

Alguns anos depois, as varandas ganharam telhados com quatro águas.” (Correia, 

2018, p. 101)  

Os sobrados, solar ou “casas solarengas26” (ilustração 8 a 12), eram edifícios com um 

ou dois pisos, podendo ser considerados como uma “evolução da casa típica 

portuguesa”, pois a planta repete-se por estes pisos superiores. (Correia, 2018, p. 

101) Estes são edifícios essencialmente pombalinos27 (ilustração 9), verificando-se 

nas suas paredes exteriores uma matriz de elementos verticais (prumos), horizontais 

(travessanhos) e diagonais (travadores).  

Os sobrados eram manifestações em pedra e cal e com tecnologia pré-fabricada. [...] 
Com um ou dois pisos, com quatro águas e com dupla função: a de praticar comércio 
em baixo e a de morar em cima. Isso porque, anteriormente, o comércio se fazia nos 
quintais ou nas praças. (Correia, 2018, p. 42) 

 

                                            
26 Conforme é identificada no livro de José Manuel Fernandes, Luso Africana (2015). 
27 Sistema construtivo que surgiu em Portugal, após o terramoto de 1 de Novembro de 1755 destruir 
grande parte da baixa lisboeta. A sua maior inovação consiste num sistema estrutural “Gaiola Pombalina” 
– sistema de pórticos tridimensionais contraventados em madeira perpendiculares entre si. Este período 
começou por revolucionar a forma como os edifícios passariam a ser inseridos, ou seja, numa lógica de 
quarteirão, tendo sido o seu comportamento estrutural pensado em termos de conjunto de edifícios e não 
individualmente. Outra inovação foi a criação das paredes de meeira, que tinham a função de separação 
dos edifícios, mas principalmente a de constituírem um elemento corta-fogo. O objectivo do sistema 
construtivo pombalino é essencialmente prevenir os danos de uma nova catástrofe, sendo que para a 
reconstrução da baixa, foi utilizado este sistema, e por isso, até hoje, é usual chamar-lhe por “Baixa 
Pombalina”. 
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Ilustração 7 - Casas típicas portuguesas, rua Avelino Dias, na cidade de Luanda. (Correia, 2018, p. 100) 

 

 
Ilustração 8 - Imagens de um Sobrado, no largo do Infante D. Henrique, na cidade de Luanda. (Correia, 2018, p. 104) 
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Ilustração 9 - Imagens da estrutura de um Sobrado, no largo do Infante D. Henrique, na  cidade de Luanda. 
(Correia, 2018, p. 104) 

 

Em inúmeras casas solarengas em Luanda detetamos “telhados múltiplos” ou 

“telhados de tesoura”. Em geral, estas coberturas possuem quatro águas, muito 

inclinadas – aproximadamente com quarenta e cinco graus – “assentes sobre um 

mesmo edifício, paralelos entre si, e correspondendo cada um deles a um 

compartimento, definido por paredes resistentes, da casa, erguido sobre cada quatro 

paredes, em quadrilátero” (Fernandes, 2015, p. 261). Por vezes, estes telhado podem 

tornar-se mais complexos quando integram pátios e logradouros (Fernandes, 2015, p. 

264). O arquiteto José Manuel Fernandes destaca ainda que este é “um dos aspectos 

mais interessantes nas construções cívicas e habitacionais desta época, nos vários 

espaços urbanos da Expansão Portuguesa” (Fernandes, 2015, p. 261). Estes 

sobrados ou casas solarengas, muito frequentes na Baixa de Luanda, foram 

ordenados pelo arquiteto Fernando Batalha (1908-2012) em quatro períodos, segundo 

uma “Evolução Estilística”, temporalmente fixadas entre o séc. XVII e XIX (Fernandes, 

2015, p. 263): 

[...] Com “um aspecto sóbrio e um tanto austero”, no séc. XVII; com “uma feição mais 
graciosa”, “elegância de linhas e apuro de formas”, na primeira metade do séc. XVIII; 
com “um regresso à sobriedade” na segunda metade do mesmo século; e “voltando a 
engalanar-se”, “com motivos barrocos”, do final da centúria ao primeiro quartel do séc. 
XIX. São estas, aliás, as habituais [quatro] fases estilísticas que encontramos nos 
edifícios análogos em diversos locais de influência portuguesa, da Europa aos Açores, 
do Brasil à Índia. (Fernandes, 2015, p. 263) 
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Na primeira fase, inserem-se várias casas com dois pisos e encontramos alguns 

exemplos desta na Av. dos Restauradores. Os edifícios eram qualificados “pela sua 

simplicidade e equilíbrio de formas, tendo no segundo plano, o ‘nobre’, vãos de 

sacada com lintel recto, seriados, e sendo cobertas com telhados múltiplos” 

(Fernandes, 2015, p. 263-264). A segunda fase demonstra maior exuberância, e, 

segundo Batalha, tem exemplos na rua Avelino Dias, em Luanda. Deste grupo, 

destacamos o atual Museu de Antropologia (recuperado por Fernando batalha,  para 

ser a Sede da empresa Diamang no década de 1960 – ver ilustração 10), com os 

“vãos de lintel facetado muito ornamentais, uma ‘torrinha’ sobrepujando a fachada 

principal, e os volumes formando um pátio interno, com os habituais telhados 

múltiplos” (Fernandes, 2015, p. 264).  

 

 
Ilustração 10 - A esquerda, um antigo sobrado, em Luanda. Foi recuperado na década de 1960 como Sede da Diamang e hoje 
funciona como  Museu de Antropologia. Apresenta ainda telhados de tesoura A direita vemos as arcadas que este mesmo 
edifício possui no seu pátio interior. (Fernandes, 2015, p. 259) 

 
Já na terceira fase, que decorreu na segunda metade do séc. XVIII, resgatou-se a 

sobriedade da época pombalina, que não durou muito tempo, pois na transição do 

séc. XVIII para o XIX (que marca a quarta fase) os edifícios “voltam a engalanar-se” 

(Fernandes, 2015, p. 264). Como exemplos desta última fase, Batalha cita o Palácio 

de D. Ana Joaquina e alguns edifícios na rua Sousa Coutinho e dos Mercadores 

(Fernandes, 2015, p. 263-264). 
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Ilustração 11 - Vista sobre Luanda, aproximadamente no inicio do séc. XX. Vemos Alguns telhados múltiplos 
em algumas edificações. (Fernandes, 2015, p. 262) 

 

 
Ilustração 12 - Um sobrado em Luanda com dois telhados múltiplos. (Fernandes, 2015, p. 263) 

 
Observamos até agora que tipo de construções habitacionais existiam até o início do 

séc. XX (aproximadamente). No entanto, no arranque do Estado Novo houve um 

incentivo de emigração de portugueses para África e, consequentemente, uma 

“concentração de populações recém-chegadas aos territórios coloniais portugueses”, 

que evidenciou as necessidades de acomodação nestas regiões (Milheiro, 2012, p. 

313). Em Angola, a década de 1940 ficou marcada pela chegada de vários 
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funcionários portugueses, o que acelerou “o processo de construção de habitação de 

promoção oficial” (Milheiro, 2012, p. 313). A habitação para os funcionários públicos 

passaram a ser distribuídas por atividades (saúde, poder judicial, administração e 

forças militares), distinguindo estas da habitação destinada à população colonial ou 

aos nativos.  

Aposta-se maioritariamente na residência unifamiliar implantada em novos bairros, 
periféricos aos centros urbanos [...]. Esta opção acompanha a evolução da expansão 
das cidades portuguesas metropolitanas, para as quais são desenvolvidos planos 
urbanos, de forma particularmente intensa, entre 1944 e 1954. (Milheiro, 2012, p. 313-
314) 

Veremos mais a frente que, na década de 1950, a aposta passa a ser nos edifícios de 

habitação coletiva (destinados ao mercado de arrendamento), seguindo os preceitos 

modernos e promovidos pelo sector privado (Milheiro, 2012, p. 314). 

2.3. O GABINETE DE URBANIZAÇÃO COLONIAL E UMA ARQUITETURA EM 
TRANSIÇÃO: INFLUÊNCIA DO BRASIL, DO MOVIMENTO MODERNO E 
DO I CONGRESSO NACIONAL DE ARQUITETURA 

Como já foi mencionado, havia uma grande preocupação do regime em organizar as 

áreas urbanas nas colónias e a partir da década de 1940 verifica-se um maior 

investimento no planeamento urbanístico dos territórios africanos, bem como uma 

expansão das redes ferroviárias, que permitiu maior dinâmica no transporte de 

mercadorias e pessoas. Este período ficou marcado, também, pelas deslocações 

presidenciais às colónias, “com implantação e inauguração de monumentos aos heróis 

da História (navegadores, descobridores, militares), e até com a abertura de 

exposições de propaganda e das celebrações públicas” (Fernandes, 2015, p. 25).  

Nota-se, então, uma maior aproximação do Estado às colónias, mas sempre com este 

carácter propagandista, e de promoção à imigração portuguesa para estes territórios.   

Este movimento imigratório foi bastante incentivado pelo Estado Novo, uma vez que 

se temia que as colónias fossem tomadas por outros países, apostava-se, assim, no 

potencial que estas ofertavam (Correia, 2018, p. 127). A Exposição do Mundo 

Português (1940) foi um passo importante para que estes países fossem postos no 

“mercado internacional, colhendo maiores dividendos. Isso foi também um incentivo 

para o preparo de Luanda para a vinda desses [portugueses], especialmente no que 

tange à infraestrutura e à habitação” (Correia, 2018, p. 127). 
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Através do GUC, verificou-se um incremento da produção arquitetónica, 

particularmente de carácter urbano. As cidades coloniais beneficiaram com o 

surgimento deste serviço, notando-se maior organização interna, deixando de crescer 

“‘ao sabor dos seus impulsos naturais e dentro dos cânones unicamente da tradição’” 

(Silveira apud Milheiro, 2012, p. 59). Posteriormente, este gabinete teve o seu nome 

alterado duas vezes: entre 1951 a 1957 passou a chamar-se Gabinete de Urbanização 

do Ultramar (GUU); e entre 1957 a 1974 designava-se por Direção de Obras Públicas 

e Comunicações (Direção de Serviços de Urbanismo e Habitação). A sede deste 

Gabinete situava-se na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, sendo o mesmo 

responsável por uma extensa produção de planeamentos urbanísticos. O Gabinete era 

orientado pelo arquiteto João António Aguiar (1906-1974), e contou ao longo do seu 

trajeto com a participação de vários profissionais, entre os quais: Lucínio Cruz (1914-

1999), que projetou a Av. Sidónio Pais; Mário Oliveira (1915-2013), e Fernando 

Schiappa (n. 1926) (Fernandes, 2015, P. 26). O arquiteto Francisco Castro 

Rodrigues28 (1920-2015) trabalhou também nesse gabinete pelos anos de 1940-50. 

Este gabinete, pelo que se sabe, “seguia uma atitude geral centralista e autoritária, 

pois, segundo testemunhos, João Aguiar concentrava em si as decisões fulcrais [...]” 

(Fernandes, 2015, p. 26). 

Apesar de até aos anos de 1940-50 ainda se sentir o “Português Suave” – mesmo nas 

construções novas –, já existia uma nova geração de arquitetos e urbanistas que 

conseguiam contornar, de certa forma, a atitude passadista que era imposta pelo 

regime. Nesta época, era então possível visualizar indícios de uma arquitetura em 

transição, e que não se manteria nos “padrões” por muito tempo. Sendo esta, 

maioritariamente, vindo de iniciativas privadas, via-se cada vez mais em terras 

africanas a oportunidade de fugir às ideias “retrógradas salazaristas” (Fernandes, 

2009, p. 10). Podemos destacar a intervenção do arquiteto Fernando Batalha (1908-

2012) em Luanda, que em 1938 foi recrutado pelo Estado para “acompanhar o término 

da obra do Palácio do Comércio [1938], em substituição ao arquiteto Sá de Miranda29 

e, posteriormente, a remodelação do Palácio do Governador-Geral de Angola” 

(Correia, 2018, p. 114).  

Fernando Batalha formou-se na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL) e 

trabalhou em diversos projetos e planos urbanísticos em Angola, principalmente em 

                                            
28 Este arquiteto será abordado, de forma mais profunda no Capítulo IV da presente dissertação. 
29 Datas de nascimento e morte desconhecidas.  
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Luanda. Nesta cidade, para além da sua intervenção no Palácio do Comércio 

(ilustração 13), podemos destacar: o Museu de História Natural (1956) (ilustração 14) 

e o edifício de Investigação Científica da Universidade Agostinho Neto (c. 1960), em 

colaboração com António Campino (1917-1997).  

Segundo a arquiteta Maria Alice Correia (2012, p. 82), a obra, acima mencionada, do 

Palácio do Comércio – hoje designado como Ministério das Relações Exteriores – foi 

um dos primeiros passos para o processo de transição, podendo-se notar nesta obra 

pequenos traços que indicavam este avanço de estilo. Este possui ainda um carácter 

monumental e clássico vincado na arquitetura do Estado Novo, porém, não existem 

muitos elementos decorativos, ou seja, a fachada encontra-se bastante “despida”. A 

cobertura dispensa ainda o uso da tradicional telha.  

 

 
Ilustração 13 - Palácio do Comércio, situado na rua Governador Eduardo Costa. Obra do arquiteto Sá de 
Miranda, e posteriormente, terminada por Fernando Batalha.  (Portugal, Direção-Geral do Livro, Arquivos e 
Bibliotecas. Arquivo Histórico Ultramarino, s.d.). 

 
Em entrevista à mesma arquiteta, ela cita ainda o Museu de História Natural, o Edifício 

dos Trabalhadores do Comercio30 e o Edifício dos Transitários31 como parte deste 

movimento de transição. “Isto porque identificamos neles, as fachadas despidas [de 

ornamentação] e em alguns deles elementos para ventilação. Eles não são totalmente 

                                            
30 Projeto do Arquiteto António Ribeiro Martins (datas de nascimento e morte desconhecidas). Data do 
projeto desconhecida. 
31 Localizado na Rua Direita de Luanda. Datas e autor desconhecidos. 
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modernos, mas também não se identificam com os edifícios do regime.” (Correia, 

2018) 

 
Ilustração 14 - Museu de História Natural, situado em Luanda (Portugal, Direção-Geral do Livro, Arquivos 
e Bibliotecas. Arquivo Histórico Ultramarino, s.d.). 

 
No Museu de História Natural (ilustração 14) – projeto inteiramente de Fernando 

Batalha –, notamos esta quebra com o tradicional de forma mais explicita (em relação 

ao Palácio do Comércio). Este é já um projeto de metade dos anos 1950, e situa-se 

numa “envolvente constituída por edifícios enquadrados no Movimento Moderno, 

representando o conjunto uma linguagem arquitetónica comum, liderada pelo Mercado 

do Kinaxixi (1950-1952)” (Martins, 2012). Esta obra, apresenta “elementos que 

quebram a rigidez da linha reta, como a cobertura em forma de arco abatido” (Martins, 

2012).  O edifício tem três andares e no seu interior amplos salões, onde estão em 

exibição exemplares empalhados da biodiversidade angolana – mamíferos, peixes, 

cetáceos, insectos, répteis e aves.  

Fernando Batalha assinou ainda o projeto original do Grande Hotel (1939), em 

Luanda, no entanto, a sua construção terá sido proibida pelo ministro das Colónias, na 

época Vieira Machado (1898-1972), pelo facto de o projeto apresentar linhas 

demasiado modernas (Correio da Manhã, 2012). Este arquiteto chefiou também o 

escritório representante do GUC em Luanda entre os anos de 1950 e 1955. Em um 

artigo – com o título “Nacionalismo na Arquitetura” –  para o jornal A Província de 

Angola, publicado no dia 31 de Dezembro de 1951, Batalha mostrou a sua opinião 

sobre o quadro da arquitetura portuguesa em Angola, da época: 
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Entre o povo português, muito especialmente em Angola, há atitudes um tanto 
desconcertantes ou incoerentes que revelam uma mentalidade complexa e de difícil 
análise. [...] É deveras intrigante que nuns casos se tolere a mais insensata liberdade 
de ação e que noutros, como a da construção, se exija um anacrónico conservantismo, 
nem sempre fácil de harmonizar com as necessidades e os hábitos da vida atual. Se, 
por um lado, se manifesta o mais estulto ‘snobismo’ e o, por vezes pretensioso, intento 
de modernização, depara-se-nos, por outra parte, uma reacionária obstrução às ideias 
universalistas que orientam a Arte da nossa época. [...] Mais inteligente seria que os 
artistas portugueses se integrassem no se tempo, acertando a sua voz pelo diapasão 
geral, procurando os caminhos da nacionalidade dentro dos rumos atuais e universais 
da Estética. Eles acabariam por encontrar uma expressão étnica própria dentro dos 
cânones da Arte moderna, por meio da qual se afirmariam a nossa vitalidade e a nossa 
personalidade, tal como sucedeu noutras eras. A sobrevivência ou repetição das 
fórmulas do passado deve admitir-se nas obras de restauro, nas zonas de proteção de 
monumentos, nas áreas consideradas de interesse histórico ou arqueológico, onde é 
necessário manter uma unidade ou afinidade de arquitetura. Aí deverão ser, até, 
exigidas, sem deturpações ou acentuadas estilizações, dentro do espírito [...] 
tradicional. (Batalha, 1951) 

Mais tarde, em Angola, esta atitude ou mudança de paradigma virá amplificar-se com 

os arquitetos já nascidos ou fixados no país, que melhor interpretaram a realidade e as 

necessidades deste território. Aliás, uma das principais críticas à arquitetura dos 

arquitetos portugueses, que a partir do GUC realizavam projetos para Angola, era que 

pouco compreenderam a realidade do país para o qual projetavam, pois muitos nem 

sequer o conheciam32  (Correia, 2018, p. 78). Em consequência desta carência, o 

Estado investiu na formação dos profissionais nacionais, mando-os para o exterior33 e 

aqueles que trabalhavam no GUC passaram a ser auxiliados com um “curso de 

arquitetura tropical” em Londres, “orientando o modo de atuação sobre o espaço 

africano” (Correia, 2018, p. 77). Porém, não foi o suficiente para melhorar a 

compreensão ou conhecimento das colónias. “Só depois de passarem a residir ou 

viajar para África é que esses profissionais, nos anos de 1950, perceberam os erros 

cometidos por não conhecerem a realidade de relevo e de clima dessas localidades” 

(Correia, 2018, p. 79). 

Vários pontos de viragem foram decisivos para se começar a mudar o paradigma – tal 

como o descontentamento com o próprio regime –, permitindo uma nova atitude mais 

                                            
32 Muitos arquitetos que trabalharam no GUC realizavam projetos para Angola à distância (a partir de 
Portugal) sem nunca ter visitado o lugar onde iriam intervir. 
33 Este interesse do Estado para que os seus profissionais em arquitetura fizessem formação no exterior 
foi incentivado pelo evento ocorrido em 1940, durante Exposição do Mundo Português, quando foram 
convocados “os arquitetos com maior fama para participarem e, ao mesmo tempo, requalificarem parte da 
cidade de Lisboa. Nesse evento, tornou-se notória a fraca capacidade de pensamento dos profissionais 
portugueses, em termos urbanos, de organização das cidades e mesmo sua falta de consciência social. 
Essa constatação levou o governo de Salazar a buscar por profissionais estrangeiros, no ramo do 
urbanismo, como o caso de Groer, Agache, Piacentini e Muzio.” (Correia, 2018, p. 78) 
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criativa desencadeando, mais tarde, uma sucessão de acontecimentos que resultaram 

no que podemos chamar de “Moderno Tropical”. Entre outros aspectos, iremos focar 

aqui os seguintes acontecimentos: a influência do Movimento Moderno – que não era 

novidade para o resto da Europa –, especialmente, de matriz corbusiana; a influência 

do Brasil, principalmente depois da exposição Brazil Builds (1943); e o I Congresso 

Nacional de Arquitetura em Portugal (1948).  

Segundo Leonardo Benevolo 34  (1923-2017), o Movimento Moderno foi gerado por 

diversas contribuições individuais e coletivas, considerando como primárias a obra 

didática de Walter Groupius35 (1883-1967) e dos seus colaboradores, bem como a 

valiosa contribuição de Le Corbusier 36  (1887-1965); e como secundária, “‘as 

experiências ligadas aos movimentos culturais, antes e durante a I Guerra Mundial’” 

(Benevolo, 1998, p. 403).  

O resultado histórico deste encontro de experiências é a inversão, decorrido mais de 
um século, do movimento divergente que consuma as iniciativas inovadoras da cultura 
europeia e mundial. O novo movimento não pode ser etiquetado como a mais recente 
das tendências que se alternam a curtos intervalos de tempo, mas testemunha uma 
mudança num nível mais profundo, que atua sobre o conjunto das tendências 
imprimindo-lhes um novo rumo e uma nova exigência de se confrontarem a fim de 
fazer frente às necessidades de um mundo radicalmente transformado. (Benevolo, 
1998, p. 403) 

Em 1928, foi criado o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), 

reunindo nos seus vários encontros os maiores nomes de arquitetos e pensadores de 

arquitetura na época, com o objetivo de refletir sobre os vários domínios da arquitetura 

(paisagismo, urbanismo, exteriores, interiores, equipamentos, utensílios, entre outros), 

no âmbito internacional. No seu quinto encontro (1933), Le Corbusier  apresentava a 

                                            
34  Arquiteto e historiador italiano. Reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho bibliográfico, tal 
como História da Arquitetura Moderna (1998) e História da Cidade (1999). 
35 Arquiteto alemão considerado dos principais nomes da arquitetura do século XX. Foi fundador da 
Bahaus – uma escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda que funcionou entre 1919 e 
1933 na Alemanha. Foi fundamental para o surgimento de um estilo que dominou a arquitetura mundial – 
Estilo Internacional. 
36 Nascido na Suíça (naturalizado francês), em La Chaux de Fond, Charles-Édouard Jeanneret (1887-
1965) abandona por algum tempo a escola, a partir de 1908 trabalha no estúdio de Auguste Perret (1874-
1954) e depois com Peter Behrens (1868-1940), e viaja pela Europa e pelo Oriente (Benevolo, 1998, p. 
428). É considerado um dos mais importantes arquitetos do século XX. Em seu livro Vers une 
architecture, lançou as bases do movimento moderno de características funcionalistas. Teve ainda, 
grande influência no urbanismo, admitindo a importância dos automóveis para a sociedade naquele 
período, e como este poderia impor mudanças na forma de pensar as cidades. Das suas mais 
importantes obras, podemos citar: Villa Savoye (1928); Unités d'Habitation, em Marseille (1947-1953); 
Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp (1950-1955); Conjunto do Capitólio em Chandigarh, Índia 
(1952-1959), entre outras. Le Corbusier permanece fiel por toda a vida a esta norma e a esta pintura, 
escultura e arquitetura. (Benevolo, 1998, p. 428) 
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Carta de Atenas 37 , um dos manifestos urbanísticos mais criticados – positiva ou 

negativamente –, apresentando soluções para o funcionamento da cidade, e que 

serviu de inspiração a vários modelos urbanos projetados posteriormente. 

Nas suas diferentes vertentes, pode-se dizer que é nítida a procura do Movimento 

Moderno em definir os traços do que seria uma arquitetura limpa de ornamentos e 

tradicionalismos, que usasse materiais (como o betão) ou sistemas construtivos 

inovadores; e mais importante, ainda, uma arquitetura que deveria ser adaptada às 

condições reais de cada território.  

“A flexibilidade do modelo Moderno às condições específicas das cidades, das 

culturas e dos climas” (Magalhães, 2009, p. 16), começa a ser questionado durante a 

década de 1950 (e com o aparecimento do Team X38). No entanto, as ideias do 

Movimento Moderno e corbusianas já tinham contaminado não só a Europa, como 

grande parte do mundo. Vejamos o caso do Brasil, que adaptou estes conceitos às 

condições locais, influenciando, mais tarde, o trabalho daqueles que projetaram para 

as colónias africanas.  

Entre 13 de Janeiro e 28 de Fevereiro de 1943, realizou-se em Nova Iorque, no Museu 

de Arte Moderna (MoMA), a exposição Brazil Builds, com o intuito de mostrar ao 

mundo o percurso da arquitetura brasileira entre 1652 e 1942. Através desta 

exposição ficou patente ao público uma profunda mudança no panorama 

arquitetónico, neste país, ao longo deste período. A exposição baseou-se em 

fotografias de G. E. Kidder Smith (1913–1997) e teve como curador o arquiteto norte 

americano Philip L. Goodwin (1885–1958). O catálogo (ilustração 15), resultante desta 

exposição e com a mesma designação, percorreu o mundo com grande sucesso. O 

livro é “um esforço para mostrar aos norte-americanos o encontro das velhas e a 

                                            
37 Nesta, Le Corbusier propõem os “zonamentos”, e que deveriam ser organizados em quatro funções 
principais da cidade: habitação, trabalho, lazer e transporte; sendo ainda admitida uma quinta categoria 
para os edifícios históricos. 
38 “Team 10 was a loosely organized band of individuals. The composition of the group varied through the 
years” (http://www.team10online.org). Entre os seus membros destacam-se: Jaap Bakema (1914-1981), 
Georges Candilis (1913-1995), Aldo van Eyck (1918-1999), Giancarlo De Carlo (1919-2005), Alison 
(1928-1993) e Peter Smithson (1923-2003) e Shadrach Woods (1923-1973).  
“The core group [...] started meeting within the context of CIAM, the international platform for modern 
architects founded in 1928 and dominated by Le Corbusier and Sigfried Giedion. After the war CIAM 
became the venue for a new generation of modern architects. As a student, Candilis had already been 
taking part in the CIAM meetings since the congress in Athens, 1933, while Bakema and Van Eyck had 
been involved in the discussions on the future of modern architecture since the ‘reunion’ congress in 
Bridgwater, 1947. Alison and Peter Smithson attended the congress in Hoddesdon in 1951 to hear Le 
Corbusier speak, and it was there that they met, among others, Candilis, Bakema and Van Eyck. These 
individuals would form part of the core of Team 10 after the dissolution of CIAM, as would Shadrach 
Woods and Giancarlo De Carlo”. (Heuvel e Risselada, s.d.) 
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inspiração das novas construções no Brasil” (Goodwin, 1943, p. 9). Grande parte 

desta mudança deve-se ao fato da necessidade dos brasileiros em “‘romper com o 

passado e a independência cultural frente à Europa – especialmente Portugal e 

França, países que se tinham marcado de modo mais profundo em relação à literatura 

e às artes brasileiras’” (Bruand apud. Correia, 2018, p. 67). 

 
Ilustração 15 - Livro Brazil Builds, resultado da exposição com o mesmo nome, realizada em 1943, em Nova 
Iorque. (Goodwin, 1943, sp) 

 
Esta nova arquitetura brasileira de carácter Modernista tem forte influência europeia, 

adaptando cânones internacionais à este país tropical. Segundo o arquiteto e teórico 

Josep Montaner (n. 1954):  

“[...] A arquitetura moderna brasileira se distinguira da europeia por uma vontade mais 
decidida de caracterização de cada edifício, pela expressão dos traços distintivos de 
cada programa mediante imaginativo do repertório moderno e pela relação com a 
paisagem.” (Montaner apud Correia, 2018, p. 67) 

Devemos salientar que, o Modernismo Tropical no Brasil, advém da Europa, mas 

apresenta, também, grande relação com a arquitetura norte americana. No mesmo 

museu em que foi realizada a exposição Brazil Builds, onze anos antes, decorreu a 

exposição Modern Architecture International Exhibition (1932), sob curadoria de Philip 

Johnson (1906-2005) e Henry-Russell Hitchcock (1903-1987), onde foi apresentado 

pela primeira vez a designação Internacional Style, descrita por Johnson como 

"‘provavelmente o primeiro estilo fundamentalmente original e amplamente distribuído 

desde o gótico’" (Johnson apud Merin, 2013). Ficou assim estabelecido nesta 

exposição os cânones da arquitetura moderna (Merin, 2013). Também na década de 
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1930 – período em que se realizou a exposição Modern Architecture International 

Exhibition –, aproximadamente, registou-se o movimento emigratório de diversos 

arquitetos europeus para os EUA, impulsionados pela II Guerra Mundial 39 . Estes 

arquiteto, juntamente com arquitetos locais, desenvolvem uma arquitetura Modernista 

adaptada às condições climatéricas, principalmente na costa oeste americana – 

nomeadamente em Los Angeles. Neste território, observamos em algumas obras um 

maior investimento no seu valor plástico, bem como uma forte relação com o exterior. 

Esta mesma linguagem é explorada nos edifícios Modernistas brasileiros. 

Lúcio Costa40 (1902-1998) e Oscar Niemeyer41 (1907-2012) são dos principais nomes 

associados ao período de desenvolvimento do Moderno Tropical no Brasil. Josep 

Montaner considera que as primeiras obras de Costa e Niemeyer, apresentam as 

“‘formas da representação da linguagem [...] corbusiana de volumes puros, 

promenades architecturales, pilotis, brise-soleil, etc., desde a exuberância de uma 

sensibilidade barroca e a preocupação pelo genius loci ’” (Montaner apud. Correia, 

2018, p. 67-68). Nas obras brasileiras desta época, observamos uma grande 

aproximação à arquitetura desenvolvida por Le Corbusier (Correia, 2018, p.76).  

Pode-se dizer que um dos dogmas da arquitetura moderna brasileira é o Edifício 

Gustavo Capanema (ilustração 16) – também largamente conhecido como Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). É um projeto inaugurado em 1943, realizado pelos 

arquitetos Lúcio Costa (1902-1998), Oscar Niemeyer (1907-2012), Carlos Leão (1906-

1983), Afonso Eduardo Reidy (1909-1964), Ernâni Vasconcelos (1912-1989), Jorge 
                                            
39  O período pós segunda guerra provocou a emigração de arquitetos europeus para o exterior da 
Europa, devido a desestabilização económica e social. “Para os EUA ocorre a famosa ‘Diáspora da 
Bauhaus’. Em 1937 emigram Mies van der Rohe (1886-1969), Walter Gropius (1883-1969) e Marcel 
Breuer (1902-1981), ‘o trio da Bauhaus’. Outros emigrantes famosos haviam se transferido anteriormente: 
Richard Neutra (1892-1970) em 1923 e Rudolf Schindler (1887-1953) em 1914, ambos influenciados por 
[Frank Lloyd] Wright [1867-1959], e ainda Josep Sert (1902-1983) em 1939, entre tantos outros, a maioria 
deles entre o final da década de 1920 e principalmente ao longo dos anos [1930].” (Hormain, 2012, p. 54) 
É importante dizer ainda que, no Brasil também “viriam a se fixar ou retornar de estudos no exterior, 
imigrantes e brasilireiros que, influenciados pelas correntes modernas de vanguardas europeias,[...] 
[contribuíram] para o desenvolvimento [da arquitetura Moderna no país].” (Hormain, 2012, p. 55) 
40 Arquiteto brasileiro, formado em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 
1924. A sua presença “contribuiu decisivamente para que a arquitetura brasileira, entre os anos 30 e 60 
[do século XX], fosse uma das expressões mais vivas e respeitadas. [...] Em termos de urbanismo, foi 
responsável por várias intervenções pontuais no Rio de Janeiro, [...] venceu o concurso público para o 
Plano Piloto da Nova Capital [Brasília], em 1957.” (Associação Casa de Lúcio Costa, s.d.).  
41 Foi um arquiteto brasileiro, considerado uma das mais importantes figuras no desenvolvimento da 
arquitetura moderna. Frequentou a Escola Nacional de Belas Artes (atual Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ) e no seu terceiro ano, estagiou com o seu futuro colega de profissão Lúcio Costa. Entre 
as suas principais influências, destacamos o arquiteto Le Corbusier. São algumas obras deste arquiteto: 
Conjunto Arquitetónico da Pampulha (1942-1944), em Belo Horizonte; a Sede da Organização das 
Nações Unidas (1949-1952), em Nova Iorque, em colaboração com uma equipe de arquitetos de diversos 
países, liderada por Wallace Harrison (1895-1981); Edifício Copan (1951-1966), em São Paulo; e o 
Palácio da Alvorada (1957-1958), em Brasília. 
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Machado Moreira (1904-1992), e com consultoria de Le Corbusier. Situado no centro 

do Rio de Janeiro, foi encomendado por Gustavo Capanema, quando este toma posse 

como Ministro da Educação, em 1934. O concurso público para o projeto foi lançado 

em 1935. Na época, a crítica apontava que o projeto vencedor usava como materiais 

principais produtos que não eram produzidos naquela escala no Brasil (aço, cimento e 

vidro) e “sua importação, durante uma guerra Mundial, era um ónus elevado para um 

país pobre” (Bittar, 2016, p. 10). 

 
Ilustração 16- Vista norte do Edifício Gustavo Capanema. (Howarth, 2016). 

 
A arquitetura que então se fazia no Brasil, chegou aos ouvidos dos arquitetos 

portugueses entre as décadas de 1940 e 1950. Segundo o arquiteto Álvaro Siza 

Vieira42 (n. 1933): 

“Óscar Niemeyer (influenciou-nos) a um ponto tal que mudámos a maneira de 
desenhar e o estilo de apresentação na Escola de Belas-Artes do Porto: os pilares 

                                            
42 Premiado arquiteto português. Estudou Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 
1949 e 1955.  
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eram pontos nos desenhos da época. Depois aparece [Fernando] Távora43 [1923-2005] 
com o Brazil Builds. Por isso fui a Ouro Preto e a Mariana, uma parte do Brasil que não 
conhecia. E, em Belo Horizonte, vi obras do Niemeyer e evidentemente a Pampulha." 
(Siza apud Milheiro, 2012, p. 46) 

Não tardou para que esta arquitetura se repercutisse nos projetos realizado para as 

colónias, pois estamos a referir arquiteturas que são contemporâneas. Despertou-se 

assim, “as tendências já latentes nesse sentido e que teve importantes repercussões 

na arquitetura portuguesa, diretamente no “Inquérito à Arquitetura Popular em 

Portugal”44, mas também [...] programas e contextos, a partir de então se fez nas 

colónias portuguesas em África” (Milheiro, 2012, p. 8). Aliás, foi em África onde se 

notou maior influência brasileira na arquitetura portuguesa, onde as semelhanças no 

clima e na localização – estes países situam-se no hemisfério sul – facilitaram este 

acontecimento. Nomeadamente em Angola, esta partilha de características comuns 

vai além das citadas, envolvendo a mais remota história, desde a época da 

escravidão, com a partida de muitos angolanos para o Brasil. 

É a partir de 1948, data da organização do I Congresso Nacional de Arquitetura em 

Portugal, que se evoca a influência da arquitetura brasileira neste país. Com a 

realização deste congresso, assiste-se também a uma maior flexibilidade e abertura 

da arquitetura praticada pelos profissionais portugueses aos cânones da arquitetura 

que se fazia internacionalmente, com base nos pressupostos do Movimento Moderno. 

“Esta situação é particularmente notória em Lisboa, capital do Império, onde se traçam 

as primeiras intervenções urbanísticas claramente tuteladas pelos princípios da Carta 

                                            
43 Foi um arquiteto português, fundador e mestre da "escola do Porto". Em 1941, ingressa na Escola de 
Belas Artes do Porto, onde frequenta durante quarto anos o Curso Especial de Arquitetura. Em seguida 
inscreve-se no Curso Superior de Arquitetura, em Setembro de 1945. Estagiou com o arquiteto Francisco 
Oldemiro Carneiro (1914-1965) (Universidade do Porto, 2008) “Em 1947 publicou o ensaio O problema da 
casa portuguesa, Falsa arquitectura, Para uma arquitectura de hoje, onde sintetizou a noção de uma 
arquitetura moderna, mas enraizada na cultura, e onde chamou a atenção para a necessidade de um 
estudo científico da arquitetura popular portuguesa.” (Universidade do Porto, 2008) 
44 O “Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal” teve lugar na passagem dos anos 1950 para os anos 
1960 e foi organizado pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos. À sua frente encontravam-se nomes 
sonantes da arquitetura portuguesa da época, todos eles identificados – de formas diferentes – com as 
propostas da arquitetura moderna. [...] [Fernando] Távora foi o pai da ideia da ideia, ao propor, num 
ensaio de 1945, um “trabalho sério” sobre o tema (1945). Dois anos depois, Keil do Amaral [1910-1975] 
referiu-se também à necessidade de um trabalho dessa índole (1947), vindo posteriormente a afirmar-se 
como a figura fulcral no lançamento e coordenação do Inquérito. Quanto a Teotónio Pereira [1922-2016], 
foi um dos principais arquitetos de Lisboa a associar-se ao Inquérito, onde assegurou a coordenação de 
uma das equipas. Estes e outros arquitetos – organizados em seis equipas repartidas por diferentes áreas 
do país, que percorreram de vespa – procederam a um estudo exaustivo da arquitetura popular, no 
decurso do qual viajaram “cerca de 50.000 quilómetros [...], fizeram cerca de 10.000 fotografias, centenas 
de desenhos e de levantamentos, e tomaram milhares de notas escritas” (Leal, 2008, p. 8). “Foi 
justamente a partir desse abundante material que foi preparado [...] o livro Arquitetura Popular em 
Portugal, que viria a ser publicado em 1961 em dois volumes e que conheceu, desde então, várias 
reedições.” (Leal, 2008, p. 8) 
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de Atenas e dos CIAM” (Magalhães, 2009, p. 18). O Congresso realizou-se de 28 de 

Maio a 4 de Junho de 1948, em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas-Artes. Foi 

uma organização do Sindicato Nacional dos Arquitetos e contou na sua equipa com a 

participação de: Cottinelli Telmo45 (1897-1948), como presidente; Paulo de Carvalho 

Cunha (n. 1909), como secretário geral; João Guilherme Faria da Costa (1906-1971), 

como tesoureiro; Pardal Monteiro (1897-1957), como 1º vogal e, Miguel Jacobetty 

Rosa (1901-1970), como 2º vogal. “Esse grupo de arquitetos é considerado como a 

primeira geração dos arquitetos modernos portugueses” (Correia, 2018, p. 77). Contou 

ainda com a participação dos membros da organização Iniciativas Culturais, Arte e 

Técnica (ICAT)46 de Lisboa e da Organização dos Arquitetos Modernos (ODAM)47 do 

Porto. Entre os arquitetos presentes, podemos destacar: Keil do Amaral48 (1910-1975); 

Francisco Castro Rodrigues49 (1920-2015);  Conceição Silva50 (1922-1982) e Huertas 

Lobo (1914-1987). Nesse encontro, os participantes manifestaram um enorme 

descontentamento pela arquitetura promovida pelo regime: o “Português Suave” 

(Correia, 2018, p. 78). “‘Reconheciam também a ausência de uma arquitetura 

moderna em Portugal e entendiam que isso acabava por afetar também o progresso 

da arquitetura das colônias portuguesas’”, o que leva a ganhar força a ideia de 

moderno “localizado” (Milheiro apud. Correia, 2018, p. 78).  

Então, vimos que os anos que marcaram a transição de 1930 para as décadas 

seguintes são determinantes para a afirmação e emancipação de uma arquitetura 

“tropical”. Notamos que, pontualmente, a partir dos anos de 1940, já havia uma 

                                            
45 Foi um arquiteto e cineasta português, um dos pioneiros do modernismo em Portugal. Frequentou a 
Escola de Belas-Artes na década de 1910. (Rosa, 2015) 
46 Criado pelos arquitetos lisboetas em 1946. “Nesse grupo, destacaram-se: Keil do Amaral, João Simões 
[1908-1993], Veloso Reis Camelo [1899-1985], Paulo de Carvalho Cunha, Adelino Nunes [1903-1948], 
Hernâni Gandra [1914-1988], Celestino de Castro [1920-2007], Formosinho Sanches [1922-2004], Raul 
Chorão Ramalho [1914-2002], entre outros. Uma parte dos indivíduos integrantes do grupo pertenceu ao 
Movimento de Unidade Democrática (MUD), um movimento contrário à política, exercida por António de 
Oliveira Salazar” (Correia, 2018, p. 77). 
47 Surgiu e fixou-se no Porto entre 1947 a 1952. “Essa organização tinha como objetivo a divulgação e 
defesa dos pontos de vista da arquitetura moderna” (Correia, 2018, p. 77). 
48 Foi um arquiteto português, com grande destaque entre os anos 40 e 50 do século XX. “O modo 
original como atuou durante essas décadas particularmente difíceis da vida nacional, encarregando-se de 
importantes obras públicas sem se identificar com o regime nem com os padrões historicistas do gosto 
oficial, bem como a distância crítica que também manteve em relação à ortodoxia do Estilo Internacional, 
na procura de uma ‘terceira via’ que conciliasse a racionalidade moderna com a consideração realista das 
lições da arquitetura tradicional, terão contribuído para tornar mais complexa a abordagem da sua 
intervenção profissional.” (Expresso, 1999, p. 18) 
49 Arquiteto português fixado no Lobito (Angola) a partir de 1954. Nesta cidade, desenvolve um enorme 
repertório, tanto em obras isoladas, como no campo urbanístico. Este arquiteto será mais explorado no 
terceiro Capítulo da presente dissertação.  
50 Foi um arquiteto português. Estudou na Escola de Belas Artes de Lisboa, obtendo o título de arquiteto 
em 1949. É conhecido pelos seus projetos para o Edifício Castil, Rua Castilho, Lisboa (1970-1972); para o 
Hotel do Mar, em Sesimbra (1960-1965), entre outros. 
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inquietação na comunidade arquitetónica, de forma a contornar as linhas 

tradicionalistas impostas pelo regime, e havia ainda uma procura por uma linguagem 

que refletisse o contexto das colónias, tomando como base os cânones da arquitetura 

Modernista. Podemos atribuir mérito aos variados acontecimentos que marcaram este 

longo período, e que foram decisivos na mudança de pensamento, tais como: o 

trabalho dos profissionais da primeira geração do Gabinete de Urbanização Colonial 

(que trabalham durante a segunda metade dos anos de 1940); a influência corbusiana 

e, posteriormente, a adaptabilidade da arquitetura brasileira às suas particularidades 

(clima, geografia, etc.); e a geração formada após o I Congresso Nacional de 

Arquitetura em Portugal. 

2.4. MODERNO TROPICAL, OS ARQUITETOS “AFRICANOS” 

Já se referiu que a partir dos anos 1950, insistia-se na ida dos arquitetos portugueses 

para as colónias, de modo a melhor compreender o local para qual projetavam. Deste 

modo, não demorou muito até que os arquitetos que trabalhavam em Lisboa para os 

territórios africanos passassem a concorrer com a presença de profissionais 

académica e profissionalmente muito bem preparados fixados localmente.  

Neste grupo de arquitetos “africanos” – que escolhem África para morar a partir da 
década de 1950 –, destacam-se os “modernos”, muitos ainda participantes no primeiro 
Congresso de Arquitetura realizado em Portugal, em 1948, onde Le Corbusier é figura 
apontada pela ala “internacionalista” (que se opõe a uma arquitetura figurativamente 
mais conservadora, ou nacionalista). (Milheiro, 2012, p. 449) 

Outros motivos estão na base para a imigração destes arquitetos portugueses, como o 

aumento dos investimentos metropolitanos – provocado pelo pós-guerra –,  e o facto 

de a vida nas colónias se revelar cada vez mais aliciante em relação à Metrópole. 

Num ambiente bastante politizado que se vivia em Portugal, os arquitetos a partir dons 

anos 1950 viram em África uma “válvula de escape” à ditadura e conservadorismo 

imposto pelo regime. Nestes países, conseguiram romper de vez com este sistema, 

abrindo portas à criatividade e à afirmação. A inovação destes jovens arquitetos era 

muito difícil na capital portuguesa – mais fechada e repressiva, cultural e socialmente 

–, o que aumentava, cada vez mais, o sentimento (estimulado pela propaganda “África 

Portuguesa”) de que as colónias eram as “terras das oportunidades” (Fernandes, 

2009, p. 16).  
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Para esta camada de arquitetos, jovem e recém-formada, a concretização das suas 

ideias – no campo profissional, cujo o ofício era “muito ligado à efetivação material 

pelo urbanismo e pela construção” – tornou-se possível com a sua ida para o 

continente africano (Fernandes, 2009, p. 16). Angola e Moçambique foram os países 

que mais emigrantes receberam, numa fase histórica em que a expansão urbana 

estava em pleno curso nestes dois países (Fernandes, 2009, p. 16).  

Foram para Angola uma “geração de arquitetos gradualmente politizada, à roda das 

ideias socialistas e comunistas” (Fernandes, 2009, p. 13), e desenvolveram o seu 

trabalho sobretudo na área da habitação para as classes de renda baixa e ainda, no 

campo do Planeamento e do Urbanismo, onde deixaram um grande contributo teórico-

técnico alicerçado na Arquitetura Moderna e na reforma de uma arquitetura baseada 

em ensinamentos envelhecidos no país. (Fernandes, 2009, p. 13) Grande parte destes 

arquitetos, frequentaram a escola do Porto ou de Lisboa51, por isso, pode-se notar 

ideologias pedagógicas diferentes, resultado do ensino díspar entre estas escolas.  

O ensino nas Belas-Artes lisboetas é muitas vezes definido como retrógrado, 

autoritário e classizante. Em contrapartida, a escola do Porto, com Carlos Ramos, 

mostrava-se mais aberta às novas teorias ou pensamentos arquitetónicos, 

nomeadamente às linhas do Movimento Moderno. Na época, já se conhecia o amplo 

trabalho destes modernistas através de revistas e publicações, que eram em alguns 

casos sugeridas pelos próprios alunos. “Este era portanto, em traços largos, o reflexo 

do profundo contraste existente entre as duas escolas de arquitetura e seus modos de 

ensino, no quadro da sociedade e da cultura portuguesa da época.” (Fernandes, 2009, 

p. 14) Posteriormente, alguns destes arquitetos completaram a sua formação em 

Paris, como estagiários no atelier de Le Corbusier, levando uma enorme bagagem 

para os países onde viriam a intervir. 

Estes profissionais fixados não só em Angola, mas também nos restantes territórios 

ainda coloniais, desempenharam um papel importantíssimo, no que diz respeito a 

formação de um conjunto de indivíduos que “asseguraria a consolidação de uma 

cultura arquitetónica local, ou de algum modo o começo de uma ‘edílica local’, mais 

enraizada” (Fernandes, 2009, p. 26). Em Luanda, podemos destacar as contribuições 

                                            
51 Os arquitetos que nasceram em Angola, realizavam a sua formação em Portugal e depois regressavam 
ao país africano, como é o caso do arquiteto Fernão Lopes Simões de Carvalho (n. 1929), que veremos 
mais a frente.  
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de Vasco Vieira da Costa (1911-1982), Antonieta Jacinto52, António Campino53 (1917-

1997), Fernão Lopes Simões de Carvalho (n. 1929), Francisco Silva Dias54 (n. 1930), 

José Luís Pinto da Cunha55 (1921-1985), Adalberto Gonçalves Dias56 (1922-2005), 

António Ribeiro Martins57, Manolo Gonzales Potier58 (n. 1922), os Irmãos Castilho –  

João Garcia de Castilho59 (1915-2007), Luís Garcia de Castilho60 e António Castilho61 

–, entre outros. A este grupo acrescentamos ainda os arquitetos que exerceram 

atividade noutras cidades, como na cidade do Lobito, com Francisco Castro 

Rodrigues62 (1920-2015) e posteriormente, Luís Taveira63 e Rui Mendo64. 

Sobre a intervenção de Vasco Vieira da Costa e de Fernão Lopes Simões de 

Carvalho, pode-se dizer que “tiveram ações diferentes, mas ambas convergiram para 

o desenvolvimento da cidade” (Correia, 2018, p. 244). Ambos passaram pelo atelier de 

Le Corbusier. Vieira da Costa nasceu em Aveiro, Portugal, tendo sido também 

                                            
52 Datas de nascimento e morte desconhecidas. 
53 António Nunes e Silva Campino foi um arquiteto português. Nasceu em Sertã e no inicio da sua vida 
académica começou o curso de Pintura na Escola de Belas-Artes do Porto, mudando de seguida para 
Arquitetura, a conselho de professores seus [...]. conclui esse curso, entre Lisboa e Porto, terminando-o 
em Lisboa, em Julho de 1952; a sua tese final foi sobre um ‘Arranjo Turístico para a Ilha de Luanda’, em 
1953. Sempre viveu entre Lisboa e Luanda [...]. Trabalhou na Câmara Municipal de Luanda, em 1961 [...] 
[e] depois da independência de Angola, ingressou na administração do Estado; acreditou sempre no novo 
país [Angola], só regressando a Portugal, já nos anos [19]90, por problemas familiares (Fernandes, 2009, 
p. 41). 
54 “Nascido em Lisboa, Francisco Silva Dias diplomou-se em arquitetura pela Escola Superior de Belas 
Artes (1957) e doutorou-se em planeamento urbano pela Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa (2000). [...] Participou no Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa, nos anos de 
1950, e a sua atividade cívica e associativa passou pela Sociedade Cultural de Angola, Sindicato 
Nacional dos Arquitetos, Associação dos Arquitetos Portugueses, Ordem dos Arquitetos, Sociedade "A 
Voz do Operário" e a Associação Património e População de Alfama. [...] Foi ainda provedor da 
arquitetura nomeado pela Ordem dos Arquitetos, e é atualmente deputado na Assembleia Municipal de 
Lisboa” (Lusa, 2012). 
55 Foi um arquiteto português fixado em Angola (ano desconhecido). Após 1975 (ano da independência 
angolana) viajou para o Brasil, fixando-se no Rio de Janeiro, onde trabalhou com [o também arquiteto 
português] Conceição Silva [1922-1982] (Fernandes, 2009, p. 41). 
56 Foi um arquiteto português. Formou-se em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto. 
Trabalhou para a Câmara Municipal de Luanda e colaborou com o arquiteto Manolo Gonzales Potier no 
projeto do Cine Tivoli nos anos de 1960. (Correia, 2012, p. 157) 
57 Datas de nascimento e morte desconhecidas. 
58 Foi um arquiteto português. Depois de se diplomar pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa 
(ESBAL), em 1951, passa a exercer a profissão liberal. Em paralelo, dedica-se ao ensino técnico em 
Lisboa. Em 1959 parte para Luanda para leccionar no Liceu Nacional Salvador Correia. Aqui permanece 
como professor até 1964, data da abertura do seu escritório. As décadas de 1960 e 1970 são marcadas 
pelo trabalho que realiza na capital angolana. Nesta cidade, foi responsável pelo projeto do Cinema Tivoli 
(c. 1960). Ainda em Luanda, Manolo Potier torna-se primeiro violino da Orquestra do Instituto de Angola. 
Regressa à Lisboa no ano de 1975 (Milheiro, 2010). 
59 Foi um arquiteto português. Nasceu em Celorico da Beira e cursou as escolas de Lisboa e do Porto, 
formando-se na última em 1943. Logo em 1944 se fixou em Luanda, e em colaboração com os irmãos 
(António, engenheiro, desde 1944; Luís, arquiteto, desde 1953-54) projetou e construiu inúmeros edifícios 
de importância no território (Fernandes, 2009, p. 29). 
60 Datas de nascimento e morte desconhecidas. 
61 Datas de nascimento e morte desconhecidas. 
62 Este arquiteto será abordado, de forma mais profunda no Capítulo IV da presente dissertação.  
63 Datas de nascimento e morte desconhecidas. 
64 Datas de nascimento e morte desconhecidas. 
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naturalizado angolano. Estudou na Escola Superior de Belas-Artes do Porto, 

adquirindo o seu diploma em 1948, apresentando para a tese de licenciatura o projeto 

para a Cidade-Satélite número três de Luanda. Regressa para esta cidade em 1949, 

onde integrou o quadro técnico da Câmara Municipal de Luanda.  

Já Simões de Carvalho até os seus catorze anos estudou em Luanda, continuando os 

seus estudos, a partir de 1944, em Lisboa, formando-se no curso de Arquitetura pela 

Escola Superior de Belas-Artes, em 1957. Voltou para Angola em 1961 e começou a 

trabalhar, também, para a Câmara Municipal de Luanda. Diferente de grande parte 

dos seus colegas – as razões políticas não estão no centro da sua ida para o país –, a 

sua viagem para Angola foi sim um regresso, já que Luanda era a sua cidade natal. 

Este trabalhou tanto em Portugal como no Brasil, “mas foi em Luanda onde realizou 

grande parte do seu trabalho e onde teve um papel importante na arquitetura moderna 

local. O betão aparente, sempre presente, é um material característico das suas 

obras” (Santos, 2013, p. 21). Simões de Carvalho, na sua obra, tem ainda grande 

preocupação com a proteção e iluminação solares, e com a ventilação dos seus 

edifícios. 

De entre o vasto trabalho destes dois arquitetos “africanos”, podemos destacar o 

seguinte conjunto de obras em Luanda: Mercado de Kinaxixi (1950-1952), Escola 

Anangola (1963), Laboratório de Engenharia de Angola – LEA (1965), Casa Inglesa 

(1965), Edifício para os Servidores de Estado (1965), Edifício Alfredo Matos – atual 

Ministério do Urbanismo e Obras Públicas – (1968), Torre Secil (1969) e o Cinema 

São Paulo (1970), por Vieira da Costa; Plano Urbano para o Bairro Futungo de Belas 

(1960), Mercado do Caputo (1962), Edifício da Radiodifusão de Angola (1963-1967), 

Bairro dos Pescadores (1963-1966), Hospital Regional de Sá da Bandeira (1963-1965) 

– atual Lubango –, Blocos de Habitação Colectiva do Bairro Prenda (1963-1965) –  

unidades de vizinhança um e três –, Habitação Colectiva para Funcionários dos CTT 

(1968-1969) e o Autódromo de Luanda (1966-67), por Fernão Simões de Carvalho. 

O mercado do Kinaxixi (ilustração 17) foi um marco na história da arquitetura 

angolana, inclusive a arquiteta Maria Alice Correia (2012, p. 118) considera que o 

início do Movimento Moderno em Luanda se deveu à edificação desta obra. O projeto 

respondeu à encomenda do Governador-Geral de Angola, Capitão José Agapito da 

Silva Carvalho (1897-1957), tendo sido construído na zona alta da cidade junto ao 

Museu Nacional de História Natural de Angola (1956) e ao bloco “Edifício Cuca” 
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(demolido em 2011), do arquiteto Luís Taquelim Cruz (n. 1928). Em conjunto com o 

monumento A Maria da Fonte (c. 1937), este edifício formou um dos largos mais 

conhecidos da capital angolana, o Largo do Kinaxixi (antigamente conhecido como 

Largo dos Lusiádas) – um dos pontos de crescimento da cidade de Luanda, que partia 

da Mutamba ao Largo do Kinaxixi. O edifício é formado por um volume maleável ao 

território e que contém dois pátios internos com pés-direitos significativos, como 

vemos no seu corte longitudinal (ilustração 18). 

 
Ilustração 17 - Mercado do Kinaxixi. (Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2013b). 

 
As alturas das construções e as consequências da insolação são grandes 

preocupações nos edifícios de Vasco Vieira da Costa (Correia, 2018, p. 244). Desta 

forma, não é ao acaso que a fachada principal deste mercado está voltada para sul e 

de frente para o largo. Esta obra estabelece um equilíbrio entre “praça e edifício”, pois 

tira partido da conexão entre espaço exterior e espaço interior, revelando-se um 

verdadeiro edifício cívico (Guerreiro, 2016). Notamos ainda que, “a própria 

proximidade semântica, na língua portuguesa, entre ‘mercado’ e ‘praça’ sublinha a 

influência deste tipo de espaço no quotidiano urbano e na escala de proximidade da 

maioria das cidades portuguesas, na Metrópole e nas colónias” (Guerreiro, 2016). 

 
Ilustração 18 - Corte longitudinal pelo Mercado do Kinaxixi. (Gómez Del Campillo Martín; Hernández Del Caz; 
Calvo, s.d.). 
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Ilustração 19 - Mercado do Kinaxixi – vista espaço interior. (Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2013b) 

 
O Mercado do Kinaxixi afirmava-se como um edifício monumental paralelepipédico 
elevado do chão, cuja continuidade com a cidade era garantida através do piso térreo 
ajustado à topografia: pé direito duplo a nascente e piso intermédio a poente. Recuado 
em três lados, o piso térreo é desenhado com recurso a uma estrutura porticada de 
duplo pé direito, ocupado por espaços comerciais em relação direta com a cidade, o 
recuo relativamente ao plano da fachada protegia-os do sol. Na fachada Norte, o piso 
térreo avança para o limite da fachada e é desenhada uma rampa de acesso ao piso 
intermédio [...]. A planta de forma rectangular com 100 metros de comprimento por 60 
metros de largura conforma dois pátios, em cotas distintas devido à inclinação do 
terreno, e em volta dos quais Vasco Vieira da Costa organiza todo o programa. No piso 
térreo os espaços comerciais virados para a cidade e os armazéns e serviços virados 
para o interior dos pátios, e no piso superior a área destinada à venda de produtos 
constituída por galerias de 6,5 metros de pé direito onde se localizavam as bancas 
fixas que organizavam o espaço. [...] A pele exterior contínua definida por um brise-

soleil de elementos verticais de betão assegurava a ventilação e o sombreamento de 
toda a galeria comercial no 1º piso, cuja continuidade era quebrada pela introdução 
linhas diagonais, rasgos horizontais, volumes escultóricos ou caixas de betão 
revestidas com pastilha vidrada de grande diversidade cromática. (Grilo, 2008) 

Esta obra de valor incomparável, foi demolida em 2008 para dar lugar a um centro 

comercial, o que provocou um verdadeiro debate, entre arquitetos e pensadores, em 

torno da preservação do património arquitetónico e cultural. Infelizmente, assiste-se, 

até hoje, ao abandono e desprezo de edifícios que, como o Mercado do Kinaxixi, 

contam parte da história da cidade. 
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Outro edifício bastante reconhecido do mesmo arquiteto, é o Edifício Alfredo Matos 

(atual Ministério do Urbanismo e Obras Públicas), inaugurado em 1968. Localizado na 

zona da Mutamba, em Luanda, é um edifício em betão, facilmente identificado pela 

“pele” (ilustração 20 e 21) que reveste a sua fachada. Esta trata-se de “uma malha 

densa composta por pequenos planos de betão em direções perpendiculares, distante 

do plano da fachada 90cm, conferindo uma imagem uniforme e de distorção da escala 

real da fachada inibindo a leitura dos vários pisos” (Caldas, 2008). Este edifício é 

formado por dois corpos, um mais horizontal que define o embasamento, e outro 

bastante vertical, com mais de quarenta metros de altura. 

 
Ilustração 20 - Edifício Alfredo Matos – detalhe da grelha que reveste a fachada. (Goycoolea Prado e Núñez 
Martí, 2008) 
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Ilustração 21 - Fachada Norte (à esquerda) e fachada oeste (à direita) do Edifício Alfredo Matos. (Gómez 
Del Campillo Martín; Hernández Del Caz; Calvo, s.d.). 

 
Ainda nos anos de 1950, Vieira da Costa elaborou uma proposta para o Plano da Baía 

de Luanda, sugerindo uma frente de edifícios que, de certa forma, limitavam o 

crescimento urbano, definindo ainda um skyline para a cidade. Estes mesmo edifícios 

abriam-se para a baía através da “criação de uma extensa galeria ao nível do piso 

térreo que marcava o embasamento criando um espaço de transição e um percurso 

confortável” (Grilo, 2008). A Baía de Luanda, ao longo dos anos, tornou-se o cartão 

postal desta cidade.  

Para Fernão Lopes Simões de Carvalho, trabalhar em Angola deu-lhe a oportunidade 

de maior inovação, podendo exercer o seu ofício em locais bastante livres, 

possibilitando assim maior liberdade, como foi no caso do bairro Prenda. Para este 

bairro, ele projetou os Blocos Residenciais da Precol (1963-1965) – Unidade de 

Vizinhança número um (Bairro Prenda) – onde é visível a influência de Le Corbusier a 

“três escalas: do urbanismo; do bloco de habitação colectiva e da habitação 

unifamiliar” (Tostões, 2008). “No centro da cidade, ele interviu na circulação, ligando 

percursos já existentes e contribuindo na criação de mais espaços de lazer” (Correia, 

2018, p. 244).  Uma das obras mais icónicas deste arquiteto é, sem dúvida, o edifício 

da Radiodifusão Nacional de Angola (RNA) (ilustração 22). Este destaca-se pelo uso 

do betão aparente e pela forma como manuseia a topografia, de forma a tirar partido 

das diferentes cotas. Localizado junto ao bairro do Alvalade, na Avenida Comandante 

Gika, apresenta uma forte relação com o tecido urbano e com a sua envolvente. O 

edifício é contemporâneo ao Convento de Saint Marie de La Tourette (1956-1960) de 

Le Corbusier, sendo possível observar a influência deste arquiteto para esta geração 

de arquitetos, muito particularmente para Simões de Carvalho. 
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Ilustração 22 - Edifício da Radiodifusão Nacional de Angola. (Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2014a) 

 
O edifício da Radiodifusão Nacional, foi concebido “a partir do sistema métrico do 

Modulor65 de Le Corbusier, organizado segundo módulos de três metros e sessenta e 

seis centímetros”, sendo o programa estruturado “a partir de um corredor principal 

longitudinal iluminado por lanternins circulares” (Magalhães, 2008). Entre este corredor 

e a fachada Nordeste localizam-se os estúdios de gravação e montagem, bem como 

cabines técnicas diversas, entrepostos com a presença de pátios ajardinados que 

funcionam como poços de luz permitindo iluminar e ventilar as circulações do piso 

semienterrado. 

O Bloco de Estúdios é um volume paralelepipédico rectangular orientado segundo o 
eixo Noroeste-Sudeste, e implantado junto à via principal no centro do terreno 
libertando área para a definição de zonas ajardinadas na envolvente do edifício. A 
modelação da topografia permitiu a definição de um piso principal ao nível da rua de 
acesso, ao qual se acede através de um volume-ponte localizado na fachada principal 
a Noroeste, e um piso semienterrado para áreas técnicas e de armazenamento.  O 
átrio de entrada é um espaço semiexterior revestido a mármore branco e tijoleira, onde 
é desenhado um espelho de água e uma pérgula de sombreamento, e pelo qual se 
acede ao volume saliente na cobertura que corresponde ao estúdio polivalente. 
(Magalhães, 2008) 

                                            
65 “It was in 1945 that Le Corbusier finally closed the researches on proportion that he had conducted for 
twenty years, and which had won for him, ten years previously, the degree of Dr. h.c. in philosophy and 
mathematics of the University of Zurich.” (Fondation Le Corbusier, s.d.)  
“El Modulor es un utensilio de trabajo, una gama para componer series de fabricación y también para 
alcanzar, por unidad, las grandes sinfoniás arquitetónicas. (Le Corbusier, 1953, p. 171) El ‘Modulor’, 
ensayo sobre una medida armónica a la escala del hombre, aplicable universalmente a la arquitectura y a 
la mecânica.” (Le Corbusier, 1962, p. 130) 
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Tal como acontece no Edifício Alfredo Matos, de Vieira da Costa, aqui o edifício 

também apresenta um sistema de sombreamento nas fachadas, que consiste numa 

grelha em betão que cobre os planos de vidro do edifício. Estas grelhas ou lâminas 

podem diferenciar-se entre si, de forma a controlar a intensidade solar. Por exemplo, 

“nas fachadas Noroeste e Sudeste, numa exposição solar menos favorável, são 

definidas lâminas verticais orientadas a 45º sobre a base” (Magalhães, 2008). Este 

conjunto de grelhas, que envolvem o edifício, encontram-se ainda “emoldurados pela 

espessura da laje de pavimento e pela viga superior, linhas horizontais de grande 

expressividade que limitam todo o volume” (Magalhães, 2008). 

 

 
Ilustração 23 - Edifício da Radiodifusão Nacional de Angola – entrada por meio de ponte, permitindo a 
passagem de automóveis na cota inferior. (Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2014a) 

 
Este novo ambiente que vivia a comunidade, na época, em Angola, permitiu uma 

enorme experimentação de tipologias e soluções mais adequadas às situações e 

problemas vividos naquele território, abrindo portas à inovação – gerando a afirmação 

de uma arquitetura moderna nos territórios africanos coloniais. Muita desta produção 

arquitetónica deve-se também a boa fase que vivia a economia no país.  

Os sucessivos ciclos económicos, nomeadamente em Angola, explicam e são 
responsáveis por muita da arquitetura realizada: depois de uma fase “estagnada” nos 
anos [19]40, ocorre em Luanda um arranque socioeconómico, nos anos [19]50, com o 
novo “ciclo do café”; mais tarde, já em plenas guerras de independência, seguir-se-á o 
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“ciclo do petróleo e dos diamantes”, nas décadas de [19]60-[19]70. Esta “euforia do 
café” justifica o aparecimento dos investidores privados e a sua ligação à construção 
urbana, que dinamizam com a edificação de prédios, moradias e espaços comerciais. 
(Fernandes, 2009, p. 32) 

É de louvar o investimento de origem privada, que proporciona uma nova dinâmica 

nos círculos económicos e sociais. Estes investidores adquiriam terrenos em Angola, 

antecipando a expansão das cidades desta antiga colónia – motivado pela imigração 

de portugueses. “Esses proprietários de terras contribuíram para a formação de uma 

classe média alta que exigia projetos arquitetónicos semelhantes aos que se 

registavam nas grandes cidades dos países europeus.” (Correia, 2018, p. 147) A 

maioria dos arquitetos que fizeram parte da “era moderna” em Angola, procuravam 

estar mais ligados à produção privada, mas em vários casos mantiveram a ligação 

pública, acumulando as duas atividades (Fernandes, 2009, p. 18). Vejamos o caso de 

Francisco Castro Rodrigues, na cidade do Lobito, onde contribuiu fortemente para o 

planeamento daquela cidade, junto com a Câmara Municipal, e também desenvolveu 

inúmeras obras encomendadas por investidores privados. 

Na década de 1960, com o início dos movimentos de libertação nacional, foi notório 

“as contradições culturais do Império colonial português, o último a subsistir entre os 

países europeus colonialistas” (Grande, 2018). Ao abrir-se guerra, entre o governo de 

Salazar e estes movimentos independentistas, houve um maior investimento no 

poderio militar por parte do regime, “mas também, paradoxalmente, na 

infraestruturação e reequipamento urbano das maiores colónias, então encaradas 

como províncias portuguesas” (Grande, 2018). 

Há uma tentativa tardia da ideia de “Nação Pluriracial”, como propaganda ao governo, 

talvez para tentar controlar e apaziguar o povo. Deste modo, surge uma nova onda de 

investimentos públicos, numa escala mais global, com a construção de “infraestruturas 

(barragens, pontes, estradas, aeroportos), equipamentos e bairros (espaços públicos e 

bairros sociais), monumentos e a glorificação do passado” (Fernandes, 2009, p. 34). 

Dá-se assim, o aceleramento da expansão urbana, principalmente na cidade de 

Luanda. Foi um período marcado por um número elevado de edifícios a crescer na 

cidade, mas no entanto, existia uma grande preocupação por parte dos arquitetos em 

existir um planeamento que deveria ser seguido, de forma a que cada edifício fizesse 

parte do tecido urbano. 
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Essas obras foram por vezes desenvolvidas em dedicada e continuada ação de 
planeamento, urbano ou territorial, segundo visões globais de transformação; outras 
vezes, em séries de obras isoladas, dispersas pela cidade, mas nem por isso sem 
alguma consciência do valor do conjunto definidor do espaço e da arquitetura moderna; 
esta dualidade, entre a ideia/plano de conjunto e a arquitetura isolada/elementos 
pontuais, é uma forma muito portuguesa de produção do espaço coletivo, que 
encontrou neste contexto um modo moderno e contemporâneo de expressão. 
(Fernandes, 2009, p. 64)  

Os edifícios erguidos neste período em Angola, apresentavam maior complexidade 

plástica e o recurso ao extenso vocabulário de formas – bastante influenciado pela 

arquitetura brasileira e pelos movimentos europeus. Consequentemente, “a qualidade 

da mão-de-obra e a excelência das engenharias são temas fundamentais na 

compreensão do valor desta arquitetura executada no fim do período colonial 

português” (Milheiro, 2012, p. 99). No entanto, “se os técnicos superiores e os 

encarregados são genericamente originários da Metrópole, muitos dos operários, entre 

carpinteiros, eletricistas ou pedreiros, são autóctones formados nas escolas locais” 

(Milheiro, 2012, p. 101).  

Não é incomum encontrar nestes edifícios, a interferência de outras artes como pintura 

e escultura. Era reservado um espaço dentro do projeto de arquitetura – pelo menos 

nos edifícios públicos –, para que um artista, em geral de origem local, interviesse com 

a sua arte. “Neste contexto, os exemplos muito divulgados das obras brasileiras são 

sugestivos, pois os arquitetos e artistas plásticos trabalham em sintonia na construção 

do sentido unitário da obra.” (Magalhães, 2009, p. 130) No caso de Francisco Castro 

Rodrigues, a integração das artes desempenha um papel essencial na qualificação 

plástica da sua obra total. No Edifício Sol (1952), situado no Lobito e projetado por 

este arquiteto, vemos numa de suas fachadas a aplicação de azulejos pintados, como 

se este plano servisse de tela (ilustração 24). 

A relação da arquitetura e as artes é fortemente expressa na execução de brilhantes 
painéis de azulejos pintados por artistas plásticos, convidados a integrar o projeto 
criando uma galeria de arte a céu aberto. [...] Castro Rodrigues no Edifício Sol no 
Lobito, coloca dois murais “Sol” e “A Lua Embruxada”, pintados diretamente na fábrica 
“Viúva Lamego 66 ” pelo artista Ribeiro de Pavia [1907-1957], hoje visivelmente 
danificados. (Rodrigues, 2011) 

 

                                            
66 Indústria cerâmica portuguesa desde 1849 e em atividade até hoje. 
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Ilustração 24 - Edifício Sol – Fachada revestida em azulejo da fábrica Viúva Lamego. (Salvador, 2011) 

 
Outro profissional de grande importância é o engenheiro, como já referido, pois a 

qualidade deste possibilitou um conjunto de novas experiências estruturais. A 

colaboração dos irmãos Castilho – que rendeu obras de grande estima na capital 

angolana – é resultado da junção de dois arquitetos – João Garcia de Castilho e Luís 

Garcia de Castilho – e um engenheiro – António Castilho. João Garcia de Castilho 

projetou, em parceria com Alberto José Pessoa (1919-1985), o Edifício Carvalho e 

Freitas – Mobil (1950) (ilustração 25). Localizado de frente para o largo da Mutamba, 

em Luanda, o edifício possui elementos do vocabulário corbusiano, como o uso de 

pilotis no piso térreo, a cobertura em terraço ou ainda, as varandas protegidas por 

brise‐soleil (Miranda, 2012). São ainda da autoria destes irmãos: a Casa Americana (c. 

1940-50), o Cinema Aviz (c. 1960) – atual Cine Karl Marx –, o Edifício da Cristália67, o 

Cinema Restauração (1952) e o Cinema Miramar (1959). 

Para além das várias obras e contribuições individuais de cada arquiteto citado neste 

subcapítulo, é importante, ainda, reparar no desenvolvimento urbanísticos das 

principais cidades de Angola neste período68. De facto, as cidades eram pensadas 

como uma unidade, e mesmo na projeção de edifícios isolados, existia um cuidado 

para que estes fossem sensíveis ao contexto urbano e à sua envolvente. Em Luanda, 

foram desenvolvidas diferentes propostas para Planos de Pormenor. Estes vários 

planos eram “muito semelhantes aquilo que os arquitetos e urbanistas modernos 

realizaram nas diversas cidades europeias, especialmente nas francesas e na 

                                            
67 Data do projeto desconhecida. 
68 Este tema não será muito aprofundado na presente dissertação. 
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América” (Correia, 2018, p. 172). Entre 1942 e 1961, os planos realizados para esta 

cidade levaram em consideração alguns dos pressupostos da Carta de Atenas, sendo 

possível notar o zonamento, em alguns locais desta. 

 

 
Ilustração 25 - Edifício Carvalho e Freitas, na esquina do Largo da Mutamba com a antiga Rua Pereira 
Forjaz – Mobil. (Gama, 2005, p. 48) 

 
Notamos, então, que o intervalo entre o segundo pós-guerra e o arranque dos anos de 

1970 baliza assim a produção moderna na “África portuguesa” (Milheiro, 2012, p. 61). 

Foi um profundo desafio até que esta produção se fixasse nestes territórios, rompendo 

inúmeras barreiras políticas e sociais. Assistimos a um Modernismo que chegou tarde 

em Angola, mas quando emergiu, ancorou-se nas bases da escola corbusiana e dos 

seus contemporâneos, mas tal como o “irmão brasileiro”, reteve o essencial e lapidou 

o conhecimento à cultura autóctone. Por esta razão há, então, o surgimento ou 

aperfeiçoamento de métodos, tipologias ou sistemas muito específicos para o 

território, que permitiu uma arquitetura particular.  

De facto, a arquitetura moderna, trabalhada a partir do confronto entre considerações 
de ordem cultural e tecnológica revela, nesse compromisso, a medida em que a 
transposição dos modelos incorporou e tem vindo a incorporar a condição africana, 
encontrando novas sínteses. É também no sentido desta compreensão que, iluminado 
pela pesquisa e pelos estudo comparativos, o património arquitetónico da África 
lusófona filiado no Movimento Moderno começa a ser reconhecido pela crítica. 
(Tostões, 2014, p. 266) 
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2.4.1. O BETÃO E OS FRUTOS DA “ARQUITETURA TROPICAL” 

A arquitetura praticada em Angola, resultante da adaptação dos preceitos do 

Movimento Moderno, marca também o desenvolvimento e exploração de várias 

soluções – construtivas, materiais, tectónicas, plásticas, programáticas – que dialogam 

com as condições climatéricas típicas de um país tropical. 

[...] O lugar e o clima revelaram-se fontes de inspiração para a criação de dispositivos 
reguladores bem imaginativos e que simultaneamente constituíram álibis estimulantes 
para o fundamento e desenvolvimento de uma linguagem moderna exuberante, plena 
de plasticidade nos jogos de volumes e efeitos de claro-escuro. A adaptação ao clima 
assentou em programas e soluções arquitetónicas desenvolvidas para potenciar o uso 
de espaços ao ‘ar livre’ [o que acontece nas cine-esplanadas], recorrendo por exemplo 
ao uso de galerias de acesso e circulação, e para potenciar a introdução de 
dispositivos de controlo da incidência solar [...]. (Tostões, 2014, p. 75) 

A implantação do Movimento Moderno em África, é também resultado da 

“vulgarização de sistemas construtivos inovadores e tecnicamente mais exigentes – 

caso do betão armado” (Milheiro, 2012, p. 61). Com o aumento da iniciativa privada, 

ganhou-se o motor necessário para que se prevalecesse a criatividade e imaginação 

dos arquitetos em relação aos limites e burocracias impostas na época. África é vista 

como uma terra de oportunidades para esta nova geração, e é nela, por relação com 

Portugal, onde se desenvolvem e se levam ao limite as possibilidades plásticas do 

betão. Explora-se não só a plasticidade deste material, como também mecanismos 

que potenciavam o conforto dos edifícios, de forma a contornar as condições 

climáticas. 

Como a temperatura dos materiais com uma baixa inércia térmica varia drasticamente 
ao longo do dia, o uso dos mesmos na construção tropical revelou-se inadequada. Foi 
por esta razão que na generalidade dos edifícios em Angola, tanto os elementos 
estruturais como as paredes foram construídas com materiais maciços como o betão, 
tijolo ou pedra, cuja elevada inércia térmica permite atenuar os elevados valores de 
temperatura, oferecendo assim maior comodidade para os frequentadores destes 
espaços. (Cruz, 2012, p. 118)  

A utilização deste material mostrava-se mais vantajoso economicamente, pois passou 

a ser produzido em fábricas locais. As suas potencialidades, exploradas enquanto 

estrutura aparente ou como elemento padronizado, permitem a criação de um novo 

elemento inerente ao vocábulo corbusiano: o brise-soleil (Magalhães, 2009, p. 50). 

Este é um dispositivo que controla a incidência direta do sol, de forma a sombrear as 

fachadas, evitando um aquecimento excessivo. Mais do que um sistema, tornou-se 

num elemento compositivo bastante utilizado no Movimento Moderno. Le Corbusier, 
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sem dúvida, foi pioneiro na investigação deste dispositivo, apontado por muitos 

autores como o seu criador. Na Unidade de Habitação em Marselha (1946-1952), são 

empregues nas fachadas este e oeste estes dispositivos de duas formas diferentes 

(ilustração 26): “’um formado por lajetas ou painéis de betão pré-moldados fixos às 

varandas; outro constituído por lâminas de betão disposto perpendicularmente às 

anteriores’” (Baltanás apud. Neves, 2015, p. 36). 

 
Ilustração 26 - Unidade de Habitação em Marselha – Fachada sul e Fachada oeste. (Sbriglio, 2004, p 171) 

 
Em Angola, Vasco Vieira da Costa explorou estes elementos em seus edifícios, 

usando, frequentemente os mesmos componentes construtivos de sombreamento e 

ventilação (como grelhas, palas, etc.), no entanto, estes eram aplicados de uma 

maneira singular, o que providenciava a cada um destes edifícios uma expressão 

distinta (Cruz, 2012, p. 94). O mercado do Kinaxixi é um paradigma deste processo:  

As paredes exteriores [da galeria] eram totalmente revestidas por brise-soleils com a 
forma de uma grelha de lâminas verticais, as quais permitiam, não só estabelecer um 
contacto visual e sonoro com a cidade que à sua volta se ia desenvolvendo, como 
também filtrar a luz que incidia no mercado e promover a ventilação no seu interior. No 
entanto, a relação para com os dois pátios interiores desfrutava de uma maior abertura, 
pois as brise-soleils que delimitavam os dois espaços, para além de possuírem um 
formato diferente do anterior (malha composta por padrões hexagonais), encontravam- 
se elevadas a três metros do chão, proporcionando assim uma vista alargada e sem 
obstáculos até esse ponto. (Cruz, 2012, p. 108)  



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos  76 

Quanto à materialidade empregue nas superfícies, notamos a importância das 

variadas texturas, cores e o uso de pastilhas vidradas. Estas últimas, revelam-se 

vantajosas em termos de limpeza e conservação, e alegra as fachadas dos edifícios, 

com o seu vasto leque de variação cromática. Um exemplo da utilização deste 

material, encontramos no Edifício Cirilo&Irmão 69  (1953) dos arquitetos Francisco 

Pereira da Costa (n. 1923) e José Pinto da Cunha (1921-1985). Na sua entrada 

encontramos um mural em pastilha cerâmica (ilustração 27) “com temas africanos, em 

cores frias com apontamentos de amarelo e vermelho” (Tostões, 2014, p. 130). Ao 

percorrermos o edifício encontramos também várias partes revestidas com esta.   

  

 
Ilustração 27 - Mural na entrada do edifício Cirilo&Irmão. (Tostões, 2014, p. 131) 

                                            
69 Este edifício situa-se na Rua Major Kanyangulo, em Luanda. O projeto era destinado à sede da firma 
Cirilo&Irmão, Lda. 
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O edifício Cirilo&Irmão constitui um bom exemplo da arquitetura moderna desenvolvida 
nas ex-colónias durante os anos [19]50, apresentando várias das características 
próprias desta produção, designadamente a preocupação climática, com a implantação 
do edifício favorável à ventilação natural cruzada e exposição solar; e a utilização 
plástica dos materiais, integrando outras formas de arte e desenvolvendo elementos 
estruturais de forma escultórica. (Tostões, 2014, p. 130) 

No caso das texturas, vemos infinitas possibilidades com o uso de materiais diversos e 

locais, desde seixos envolvidos em argamassa, até superfícies onde se trabalha o alto 

relevo, em madeira ou pedra; ou ainda argamassas pigmentadas. De autoria de Vieira 

da Costa, parte da fachada da residência de estudantes Karl Marx (c. 1960), em 

Luanda, é revestida com pedras locais – seixos (ilustração 28).  

 

 
Ilustração 28 - Residência de Estudantes Karl Marx, em Luanda, pelo arquiteto Vasco Vieira da Costa – 
parte da fachada revestida com seixos. (Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2013a). 

 
Já no Cinema Impala 70  (1972), na província do Namibe, projetado por Botelho 

Pereira71 (1938-2008), as cores predominam, através da luz que atravessa os vitrais 

das paredes laterais (ilustração 29). Portanto, observa-se uma arquitetura que explora 

                                            
70 Este projeto voltará a ser abordado no Capítulo III da presente dissertação. 
71 Este arquiteto será abordado, de forma mais profunda no Capítulo IV da presente dissertação. 
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as diferentes texturas e variações cromáticas que cada materialidade pode agregar à 

obra. 

 
Ilustração 29 - Cinema Impala (1972), no Namibe, pelo arquiteto Pereira Botelho – as cores ressaltam na 
parede lateral. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 208). 

 
Durante estes anos de produção destes projetos que constituem o “Moderno Tropical”, 

é demonstrado como estes cânones internacionais poderiam ser interpretados e 

enriquecidos. Estes arquitetos “foram capazes de enfrentar e responder a condições 

muito diversificadas em termos físicos e sociais; experimentando soluções tão 

corajosas e inovadoras que permanecem ainda hoje válidas e estimulantes” (Tostões, 

2014, p. 15). No entanto, após a independência angolana72 – processo que começa 

com os movimentos de libertação nacional desde a década de 1960 e que, em grande 

parte, deve-se aos acontecimentos políticos e militares procedentes da Revolução de 

25 de Abril73, em Portugal –, esta fervorosa produção de cariz moderna, no campo da 

arquitetura e do urbanismo, teve uma impetuosa paragem. 

  
                                            
72 A 11 de Novembro de 1975, foi proclamada a independência de Angola, pelo então presidente António 
Agostinho Neto (1922-1979), a meia noite, em Luanda. 
73 No dia 25 de Abril de 1974 foi realizada, por um grupo de militares, uma revolução que derrubou a 
ditadura em Portugal (vigente deste 1933), devolvendo a liberdade à população. Este dia é também 
conhecido como “Revolução dos Cravos” (Rádio e Televisão de Portugal, 2012) 
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3. O CINEMA EM ANGOLA  

3.1. O ECLODIR DE UMA CULTURA CINEMATOGRÁFICA NO PAÍS E OS 
PRIMEIROS MODELOS ARQUITETÓNICOS  

Em Angola, o cinema  teve uma grande relevância na história do país. É um bem 

cultural e o seu repertório arquitetónico é de grande estima, principalmente os 

modelos assentes numa base “moderna” e integrados nas condições climatéricas 

locais. O estudo que se segue, neste capítulo, pretende ilustrar como uma cultura 

cinematográfica nasce no país – ganhando, a partir dos anos 1960, um carácter 

fundamental num ambiente de libertação nacional –, bem como as características das 

diferentes tipologias das salas de cinema, desde o seu primeiro modelo até os cine-

esplanadas. Para efeito, foi fixada uma baliza temporal, entre 1930 e 1970. 

Para melhor perceber a produção arquitetónica em Angola, neste período, é 

necessário entender que – como já foi mencionado no capítulo anterior – o regime 

político empregue em Portugal – e consequentemente nas colónias – baseava-se em 

pensamentos ditatoriais, usando ainda a propaganda e simbolismos como “armas”. 

Neste contexto, os primeiros cinemas que surgiram em Angola, não poderiam deixar 

de ser contaminados por estas ideologias – no campo social, cinematográfico e 

arquitetónico. Contudo, é necessário perceber o quotidiano desta sociedade antes da 

chegada das salas de cinema: quais os tipos de atividades usuais; quando e em que 

contexto surgiram os primeiros modelos de salas de cinema. De facto, o surgimento 

deste equipamento arquitetónico não aconteceu de forma repentina. Foi sim, o 

resultado de um conjunto de precedentes. Notaremos que antes de existir estes 

espaços específicos para tal atividade, já se assistia a filmagens – principalmente, de 

carácter educativo – nas escolas e em alguns cine-parques.  

No início, o regime de Salazar usou a cinematografia como uma forma de “educar” a 

população – principalmente indígena –, como uma imposição e de forma a mostrar a 

estas pessoas “como deveriam servir ou agir diante dos colonos” (Correia, 2018, p. 

361). Posteriormente, os filmes foram usados para difundir as potencialidades 

angolanas e finalmente, só a partir das década de 1950, aproximadamente, vemos na 

produção cinematográfica um carácter recreativo (Correia, 2018, p. 361). A partir de 

1930, quando o Estado viu a potencialidade educativa na literatura e cinema, como 

auxílio à vida académica, “não existia em Angola uma instalação capaz de ser 

chamada de cinema” (Correia, 2018, p. 367). Existiam adaptações de filmagens 
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passadas no Hotel Areias74, em Luanda e, mais adiante, com o surgimento dos Cine-

Parques – inspirados nos “cinemas drive-in75” –, era possível assistir a filmes dentro 

dos carros – tem-se conhecimento de no “Ponto-Final76”, na Ilha de Luanda, e no 

Largo Baleizão existirem projeções de filmes (Correia, 2018, p. 367-368). 

Outra medida importante consta no Boletim Oficial da Colônia de Angola, I Série, 
número 38, de 04 de outubro de 1930, o Governo Geral de Angola, mandou publicar na 
portaria nº 643, proposta pela direção dos Serviços de Instrução Pública, assinada, em 
25 de setembro de 1930, pelo Governador Geral de Angola José Dionísio Carneiro de 
Sousa e Faro [1868-1962], em Luanda, que orientava que em todas as localidades da 
colônia de Angola, onde existissem escolas e salas cinematográficas destinadas ao 
público, deveria existir sessões de cinema educativo. Propunha que as matinês 
deveriam ser aos domingos e às quintas-feiras. Os programas deveriam ser 
selecionados pela direção dos Serviços de Instrução Pública. Para o caso de em cada 
localidade existir um número de alunos superior à lotação das salas de cinema, deveria 
organizar-se sessões por turnos para permitir que todos tivessem acesso. (Correia, 
2018, p. 367)  

A primeira sala de cinema em Angola surgiu apenas em 1932, enquanto que, em 

Lisboa, a primeira sessão cinematográfica aconteceu no dia 18 de Junho de 1896, no 

Real Coliseu de Lisboa77 (1887), e em 1904, após a inauguração do Cinema Ideal78 

(1904) (ilustração 30), assiste-se ao primeiro filme numa sala de cinema na capital 

portuguesa. O Cinema Ideal surge em Portugal num período onde “o espetáculo de 

cinema não era uma atração autónoma. [...] Exibiam-se curtas-metragens no meio de 

outras variedades, de circo. Esta foi a primeira sala a ter o cinema como uma atração 

por si só” (Piçarra, 2014). 

As filmagens mais antigas – encontradas na coleção colonial da Cinemateca – sobre 

Angola  são de 1923, com o título Angola – Exposição provincial, agrícola, pecuária e 

industrial (ilustração 31), sendo um filme sem som de quase doze minutos, produzido 

                                            
74 Data e arquiteto desconhecida.  
75 “Cinema ao ar livre onde os espectadores podem assistir aos filmes nas suas viaturas.” (Priberam 
Informática, 2019b) 
76 Nome dado ao ponto extremo da Ilha de Luanda, marcada por um farol branco e vermelho. Esta ilha 
(que na verdade é um cordão litoral) trata-se um “língua” de aproximadamente sete quilómetros de 
comprimento, sendo uma das principais zonas de entretenimento desta cidade (pelas praias, 
restaurantes, vida noturna, etc.).  
77 Localizado na Rua da Palma, foi inaugurado em 1887. “Era um espaço multifuncional que tanto recebia 
óperas cómicas como circo e espetáculos equestres. [...] O Real Coliseu de Lisboa acabou por fechar em 
1925. O espaço pioneiro na exibição de cinema aos lisboetas, foi depois um armazém de encomendas 
postais dos Correios. Acabou por ser demolido em 1929.” (Barros, 2016) 
78 Localiza-se na Rua do Loreto, próximo ao Largo do Camões, em Lisboa. Foi inaugurado em 1904, e 
“conheceu ao longo dos anos diversas designações - Salão Ideal, Cinema Ideal, Cine Camões e Cine 
Paraíso. [...] Conserva ainda [hoje] todo o charme de um ‘cinema de bairro’, com o seu foyer, balcão e 
plateia.” (Cinema Ideal, 2014) 
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pela Agência Geral das Colónias79 (AGC), mostra, numa primeira parte, a inauguração 

desta exposição por José Maria Norton de Matos (1867-1955) e, numa segunda parte, 

o Congresso de Medicina no Lobito (1923)80.  

 

 
Ilustração 30 - Cinema Ideal em 1977. (Arquivo Municipal de Lisboa). 

                                            
79 “Em 1924 pelo Diploma Legislativo Colonial nº 31 de 29 de Julho (publicado como Decreto n.º 9.944) 
foram extintas a Agência Geral de Angola e a Agência Geral de Moçambique (e as respectivas agências 
no estrangeiro), e instituindo, em seu lugar, integrado no Ministério das Colónias e dependente da Direção 
Geral dos Serviços Centrais, um organismo cujas funções seriam, especialmente de procuradoria das 
colónias e informações, em contacto direto com o público. O Diploma Legislativo Colonial n.º 43, de 30 de 
Setembro de 1924, deu a designação de Agência Geral das Colónias a esse organismo, e estruturou-o 
em quatro secções, numeradas de 1 a 4, às quais competiam respectivamente as informações, a 
procuradoria, a propaganda e a contabilidade.” (Portugal, Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das 
Bibliotecas. Torre do Tombo, 2013). 
80 É possível visualizar este documentário no site da Cinemateca Portuguesa, através do seguinte link 
http://www.cinemateca.pt/cinemateca-digital/Ficha.aspx?obraid=2545&type=Video 
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Ilustração 31 - Imagem adaptada do filme Angola - Exposição Provincial Agrícola, Pecuária e industrial 
(1923). Esta cena exibe trabalhadores indígenas a utilizar uma máquina de tear. ([Adaptado a partir de:] 
Portugal, Agência Geral da Colónias, Companhia Produtora, 1923). 

 
[Porém], Angola terá sido filmada antes, durante o período em que Norton de Matos foi 
governador da colônia81 . [...] Os primeiros filmes terão sido Caminho de Ferro de 
Benguela (1913) e vários títulos de temática militar, durante a I Guerra Mundial, fruto 
da colaboração entre o Ministério da Guerra e a Empresa Internacional de 
Cinematografia. (Piçarra e António, 2013, p. 16) 

Durante o período da I Guerra Mundial, demonstrava-se uma necessidade de 

propaganda militar, desta forma, o cinema português passou a ser um reflexo desta 

realidade: 

Fruto da época, o cinema começou a ser usado para orientar o olhar de quem via. 
Precisou de elaborar uma concepção do mundo e teve de pensar sobre si, sobre a sua 
natureza e linguagem. A mudança não foi brusca, repentina. Decorreu de uma 
necessidade, despertada pela l Guerra Mundial, de usar a propaganda cinematográfica 
para vencer batalhas que a opinião pública arbitrava. Pelo menos na aparência. 
(Piçarra e António, 2013, p. 15)  

Observamos que, a partir dos anos 1920, a produção cinematográfica em Angola tinha 

um carácter divulgador das paisagens, povos, e culturas nativas, havendo ainda, um 

interesse em mostrar o crescimento e desenvolvimento do império colonial português 

                                            
81 “Norton de Matos foi Governador-Geral de Angola entre 1912 e 1915; foi Ministro das Colónias em 
1915; e ainda Alto Comissário em Angola entre 1921 e 1923.” (Silva e Garcia, 1995). 
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em África. Segundo a jornalista Maria do Carmo Piçarra82 (n. 1971), os objetivos das 

primeiras filmagens portuguesas eram: 

[...] a propaganda pelo cinema, quer com filmes de fundo evocando grandes figuras da 
nossa história, quer com pequenos documentários em que se veja o atual 
desenvolvimento das nossas colónias; [...] o alargamento, em profundidade, de uma 
vasta campanha de propaganda colonial na metrópole, com função de estímulo da 
emigração de valores nacionais para as terras do Ultramar; [...] o alargamento da 
mesma propaganda às colónias, num sentido unitário e de solidariedade de todas as 
colónias entre si e com a metrópole [...]. (Piçarra e António, 2013, p. 21) 

Desta época, os filmes que se encontram preservados são: Estradas e Paisagens de 

Angola (1929); Indústria Baleeira (1932); Quedas do Dala (1930); Aspectos do Rio 

Quanza - Quedas do Lucala (1930); Planalto da Huíla (1931); De Lisboa à Luanda 

(1932); O Deserto de Angola (1932). Nestes filmes verificamos que ainda não há 

“cinema”. “Opta-se pelo registo da paisagem natural ou humana feito com imagens em 

movimento, mas sem acrescentar muito mais do que faria uma sucessão de imagens 

fixas fotografadas mecanicamente” (Piçarra e António, 2013, p. 18). 

Consequentemente, estes filmes apresentavam vários defeitos técnicos, como fraca 

qualidade fotográfica, mau enquadramento e iluminação, ou ainda uma carência de 

intuito artístico e científico (Piçarra e António, 2013, p. 18). A produção destas 

películas muito marcadas pela publicidade foi explorada pela AGC. Existem ainda 

informações – antes mesmo de existirem salas de cinema – que “por iniciativa do 

Ministério das Colónias, mandara a Agência construir uma viatura para cinema 

ambulante que em missão de propaganda deveria percorrer Angola” (Garcia apud 

Piçarra e António, 2013, p. 22). Só anos mais tarde –  no período da guerra colonial – 

dissemina-se as produções de ficção filmadas em Angola, apesar de os registos 

indicarem que a primeira longa-metragem de ficção foi O Feitiço do Império (1940), de 

António Lopes Ribeiro (1908-1995). Entretanto, entre 1930 a 1970, em Portugal os 

filmes internacionais já faziam grande sucesso nas telas. 

“[...] uma estatística dos filmes exibidos em Portugal, em 1930 que aponta para uma 
nítida “colonização” do nosso mercado pela produção americana: 574 filmes contra 143 
franceses, 105 alemães, 19 ingleses, 6 russos, 3 dinamarqueses, 2 brasileiros, 2 
mexicanos, 1 sueco, 1 austríaco e 1 japonês.” (Costa apud Correia, 2018, p. 368) 

                                            
82 “Jornalista, investigadora e professora universitária. Doutorada em Ciências da Comunicação, é autora, 
entre outras publicações, de Salazar vai ao cinema (2006), em dois volumes, e coordenadora da trilogia 
Angola –  O Nascimento de uma Nação [2013-2015].” (Grupo Porto Editora, s.d. a) 
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A primeira sala de cinema em Angola, o Cine Teatro Nacional83, foi inaugurada no dia 

1 de Janeiro de 1932, projetada pelo arquiteto Franz Schacherl84 (1895-1943), e com 

uma capacidade de quase novecentos lugares.  

Hortense Luz85 [1900-1984] levou a sua Companhia à Luanda para o ato inaugural, 
estreando a peça de revista Zabumba. Com a designação de Cine Teatro Nacional, o 
espaço foi destinado a ser teatro de revista – à semelhança do que já existia em 
Portugal, sobretudo, em Lisboa, como o Park Mayer [1901] – e para a exibição de 
filmes. Era um local frequentado por indivíduos da alta sociedade [...]. (Correia, 2018, 
p. 360). 

Localizado no centro da cidade de Luanda, na Av. Álvaro Ferreira, próximo do largo de 

D. Afonso Henriques, a sua construção estabeleceu um “modelo-tipo” que ao longo do 

tempo sofreu alterações em termos de escala e, posteriormente, deu lugar a uma nova 

tipologia que ganhou força no anos 1960, os cine-esplanadas. Este cinema, o Cine 

Teatro Nacional, encontra-se organizado em dois volumes, um que engloba a entrada 

e a plateia, e o outro, o palco e os bastidores (Quintã, 2017, p. 18). O edifício do 

cinema tem inspirações do modelo clássico do teatro à italiana, que foi reproduzido, 

em Portugal, nas maiores salas de espetáculo e cinemas. Este modelo foi introduzido 

no país através da construção do Teatro D. Maria II86 (1846) (Silva apud Quintã, 2017, 

p. 8). Como primeiro cinema de Angola, o Nacional era frequentado pela população 

portuguesa residente no país. Foi, durante muitos anos, em Luanda, o único palco de 

inúmeros sucessos do mundo cinematográfico, até à chegada do segundo cinema 

nesta cidade nos anos 1940.  

O Nacional foi ainda construído com influências da Art Déco e a sua fachada 

(ilustração 33) apresenta austeridade, formas geometrizadas, retas estilizadas e ritmo 

linear. Em relação à rua, apresenta uma implantação bastante marcada. 

                                            
83 Este cinema corresponde hoje ao espaço “Chá de Caxinde”, e continua a ser palco de atrações 
culturais, principalmente no campo do teatro. 
84 Foi um arquiteto austríaco. Segundo o arquiteto José Troufa Real (n. 1941), foi este o autor do edifico 
Cine Teatro Nacional (Fundação Troufa Real, 2018). O site do Centro Arquitetónico de Viena também 
menciona que Schacherl construiu um cinema em Angola: “Através de negociações do Barão Rothschild, 
ele conseguiu estabelecer contatos com o governo português em Paris para trabalhar na colônia de 
Angola. Segundo seus projetos, um hotel e um cinema foram construídos. Uma carta de 26 de maio de 
1939 mostra que Schacherl conseguiu instalar seu escritório no local e que a imprensa angolana lhe deu 
lobby prioritário. Ordens particulares, no entanto, dependiam da aprovação do governador-geral, e as 
numerosas recepções pareciam ridículas e exaustivas no meio da África tropical.” (Schumann, 2007). 
Franz Schacherl morreu na cidade do Huambo (antiga Nova Lisboa), em Angola a 28 de Outubro de 
1943. 
85 Foi uma atriz portuguesa do século XX. 
86 O Teatro Nacional D. Maria II abriu as suas portas a 13 de abril de 1846, durante as comemorações do 
vigésimo sétimo aniversário da rainha Maria II (1819-1853), passando por isso a exibir o seu nome na 
designação oficial. Na inauguração, foi apresentado o drama histórico em cinco atos, O Magriço e os 
Doze de Inglaterra, original de Jacinto Aguiar de Loureiro.  
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geometrizada, apresentando retas estilizadas e ritmo linear. Nesta época, o regime do 

Estado Novo transformou estes equipamentos públicos em “autênticos monumentos à 

mensagem do Estado, espalhados pelo território nacional e ultramarino” (Quintã, 2017, 

p. 11). Desta forma, a arquitetura tradicionalista marcou as primeiras produções 

arquitetónicas de salas de cinema construídos a partir dos anos 30 do século XX 

(Correia e Guimarães, 2015, p. 11). 

 
Ilustração 32 - Placa inaugural da companhia de teatro, no Cine Teatro Nacional, em Luanda - 
1932. (Correia, 2018, p. 365). 

 

 
Ilustração 33 - Fachada principal do Cine Teatro Nacional, em Luanda – foto de 1944. (Tocha, s.d.). 

 
Em 1940 foi inaugurada a segunda sala de cinema em Luanda, O Cinema Colonial87 

(ilustração 34 e 35). Carinhosamente chamado como ‘Clô-Clô’, “era frequentado, 

maioritariamente, por negros assimilados” (Correia, 2018, p. 360). Localizava-se no 
                                            
87 Arquiteto desconhecido. 
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bairro do São Paulo, em Luanda, e por isso recebia muitas pessoas deste, bem como 

de zonas vizinhas: Bairro do Rangel; Bairro do Marçal; Bairro do Sambizanga; e Bairro 

Operário. No jornal A província de Angola88, do dia 20 de Fevereiro de 1940, lê-se o 

anúncio da sua inauguração, deixando explícito a intenção da sua construção: 

É na próxima sexta feira que será inaugurado o Cine Colonial, construído pela empresa 
do Nacional, nos Musseques, próximo da Missão Católica, especialmente para 
benefício da população nativa e indígena daquele populoso bairro. De futuro, as 
sessões, ali, serão as quartas feiras e aos sábados. Os bilhetes para a sessão 
inaugural começam a ser vendidos na sexta feira, de manhã. (A Província de Angola, 
1940) 

Já no mesmo jornal, no dia da sua inauguração (ilustração 34), a 23 de Fevereiro de 

1940, lê-se: 

O populoso bairro dos Musseques, onde se concentra a massa indígena e algumas 
centenas de famílias europeias e nativas civilizadas, foi dotada pela empresa do 
Nacional com uma esplendida casa de espetáculos, essencialmente destinada a 
indígenas, mas onde, pelas suas características e pelo conforto de que a rodearam os 
seus construtores, há lugar para europeus e civilizados [com lotação de seiscentos e 
noventa e seis lugares]. Pode mesmo sem favor – e esta opinião ouvimos de pessoas 
[...] categorizadas – considerar-se o ‘Cine Colonial’ como o melhor, no seu gênero, 
construído na África, ao sul do Equador. (A Província de Angola, 1940) 

 

 

Ilustração 34 - Fachada do Cinema Colonial, apresentada no jornal, no dia da sua inauguração. (A 
Província de Angola, 1940). 

                                            
88  Toda a informação recolhida sobre o jornal A Província de Angola, que foi usada na presente 
dissertação, foi generosamente cedidada pelo Departamento de Estudo e Planeamento Urbano do 
Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda (IPGUL), sediado em Luanda, Angola. 
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Ilustração 35 - Exterior do Cinema Colonial – foto de 1970. (Tocha, s.d.). 

 
Ilustração 36 - Anúncio no jornal – no dia 8 de maio de 1940 – para sessões de cinema no Cine 
Teatro Nacional e no Cine Colonial. Até início da década de 1940, eram as únicas salas de cinema 
em Angola. (A Província de Angola, 1940) 

 
O primeiro filme exibido no Cine Colonial foi Legião de Atiradores (1936). “Na sua 

inauguração não tinha bancos, apenas assentos em cimento, sendo permitido levar 

bancos ou latas, quando os assentos estivessem todos ocupados.” (Correia, 2018, p. 

360)  
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[...] Muitos portugueses só lá iam admirar a plateia, enquanto os westerns de John 
Wayne e Gary Cooper passavam no grande ecrã. Por cinco escudos, os espectadores 
compravam bilhete para os bancos corridos de madeira que ocupavam metade da sala. 
Um lugar na “pedra fria”, o nome dado aos assentos de cimento, ficava por metade do 
preço, e ainda existia uma opção mais económica – levar uma cadeira de casa. No Clô 
Clô quase toda a assistência era composta por negros [...]. Cada um via o filme à sua 
maneira, e nos momentos mais dramáticos alguém alertava sempre o herói para a 
manobras maquiavélicas do vilão. (Garcia, 2016, p. 218)  

Havia, portanto, este jeito mais despojado de assistir às sessões de cinema, onde os 

espectadores podiam opinar sobre o filme em voz alta, sem preocupar-se com o 

barulho dentro da sala de cinema. A população apropriava-se do espaço, por isso, 

“sentia-se em casa”. Em entrevista a um antigo frequentador deste cinema, Aníbal 

Pedreira, menciona que por vezes era desagradável esta grande liberdade dentro do 

cinema, tornando o “ambiente pesado” (Pedreira, 2018). Pedreira relata ainda que as 

pessoa cuspiam para o chão e atiravam beatas de cigarro pelo ar, e só frequentava 

este cinema porque era mais barato (Pedreira, 2018).  

O Cinema Colonial – ao contrário do Nacional, mais próximo aos traços da arquitetura 

defendida pelo Estado – mostrava no seu projeto maior aproximação à arquitetura do 

Movimento Moderno, que na altura em que este cinema foi construído, começava aos 

poucos a ganhar espaço no país (Correia, 2018, p. 369). Isto é notório, neste cinema, 

pela concepção da sua volumetria e fachada despojada de ornamentação e de formas 

simples e precisas. A construção do Colonial foi bastante importante na época, pois 

estava mais ao alcance da população indígena que vivia nos bairros periféricos da 

cidade (principalmente no bairro do São Paulo) ou musseques, conforme chamavam 

antigamente. Mesmo após a proliferação de vários cinemas por toda a cidade Luanda 

a partir de 1950, este sempre foi considerado dos espaços mais “democráticos” entre 

eles – aliás, a própria terminologia do primeiro e do segundo cinema existentes no 

país sugere bem a intenção para cada local; um Nacional, referente ao Império 

português, e o outro para a sua “colónia”. 

No entanto, mesmo com o aumento da popularidade destas salas neste país, ainda 

colonial, a segregação sentia-se, mesmo que em pequenas doses em algumas 

cidades. Como veremos mais à frente (ao apresentar outros exemplos de cinemas em 

Angola), há relatos de que “o centro da cidade de Luanda desfrutava de cinemas para 

a elite branca colonial e os subúrbios escuros da cidade abrigavam menos cinemas 

para a população africana de Luanda” (Equipa Bantumen, 2015). Pelo menos, vemos 
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esta intenção 89  quando estes equipamentos foram projetados – apesar de, em 

entrevista, Aníbal Pedreira dizer que não sentia tanta segregação, pelo menos no 

período em que frequentou os cinemas em Angola (nas cidades de Luanda, Lubango 

e Huambo), entre os anos 1964 e 1974 – que coincide aproximadamente com o 

período de criação e fomentação dos Movimentos de Libertação Nacional (Pedreira, 

2018). Todavia, verificamos que este não era o cenário, quando as salas de cinema 

começaram a surgir:  

O cinema em Angola, até as primeiras décadas do século XX, não era, por 
conseguinte, propriamente angolano, pois esteve a serviço do imperialismo, fazendo a 
propaganda do regime colonial. Observamos que as discriminações ocorriam em várias 
instâncias, tendo sido, também, marcada espacialmente nas salas de projeção, onde 
os melhores e confortáveis lugares eram destinados à elite. Uma cartografia 
segregatória se delineava, assim, claramente, revelando preconceitos e uma cidade 
partida entre o asfalto e os musseques. (Nascimento e Flores, 2017, p. 87) 

3.2. O CINEMA ENTRE OS ANOS 1950 E 1970: OS ARQUÉTIPOS DE SALAS 
DE CINEMA E A SUA DIFUSÃO SOCIAL 

A partir da década de 50 do século XX, a disseminação das salas de cinema em 

Angola deu um grande passo, sendo que, grande parte das fontes atuais referencia 

que, até os anos de 1970, só na província de Luanda, existiam pelo menos 

dezasseis 90  salas de cinema identificadas, nomeadamente os cinemas: Nacional 

(1932), Colonial (1940), Restauração (1951), Tropical (1951), Miramar (1959), N’Gola 

Cine (c. 1960), Império (1966), Avis (1962), São Paulo (c. 197191), Kipaka (c. 1967), 

Tivoli (c.1960), São João (c. 1964), África (c. 1968), Lis (1968), o Alfa 1 e 292  e 

Kilumba (1969).  

                                            
89  De segregar em pequenos aspectos, como afastar os cinemas “classificados” (mesmo que 
indiretamente) “para indígenas” do centro das cidades; utilizar materiais e tipologias mais baratas para 
estes cinemas periféricos; diferenciar nos cinemas, os  lugares da “elite”; etc. 
90 A arquiteta Maria Alice Correia, na sua Tese de Doutoramento intitulada O Modelo do Urbanismo e da 
Arquitetura do Movimento Moderno, Luanda 1950-1975 (2018), consegue identificar trinta e cinco cinemas 
em Luanda até a década de 1970 (p. 370), fruto de um trabalho desenvolvido em colaboração com o 
Departamento de Estudo e Planeamento Urbano – Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda 
(DEPU-IPGUL). Em anexo, constará uma lista de todos os cinemas identificados em Angola até a data da 
presente dissertação. 
91 Pelos registos do jornal A Província de Angola, os primeiros anúncios de sessões de filmes para este 
cinema são a partir de Janeiro de 1971. Presume-se que este cinema foi inaugurado neste período. 
92 Data desconhecida. 
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Ilustração 37 - Numeração de salas de cinemas identificadas no livro Angola Cinemas (2015) e sua 
distribuição pelas províncias de Angola. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 231) 

 
Para além da capital, as províncias que possuíam maior número eram: Benguela, com 

nove93 salas; Huambo com seis; Namibe com quatro. Nas restantes províncias, esta 

construção de cinemas acontecia de forma mais pontual. Verifica-se, ainda, que 

existia uma relação direta entre quantidade de cinemas numa região com a sua 

densidade populacional. 

Ainda sobre o levantamento das várias salas de cinema no país94, a obra Angola 

Cinemas (2015), de Miguel Hurst (n. 1967) e do fotógrafo Walter Fernandes (n. 1979) 

– em parceria com o Goethe-Institut95 em Angola – apresenta um trabalho fotográfico 

dos cinemas que estes autores identificaram no país, sendo que a esmagadora 

maioria encontra-se abandonada na atualidade. Através destes levantamentos, é 

possível constatar a grande proliferação deste tipo de espaços culturais por toda 

Angola, principalmente entre 1950 e 1970. É admirável a grande produção deste tipo 
                                            
93 Apesar de no mapa apresentado na ilustração 37, retirado do livro Angola Cinemas, mostrar sete 
cinemas para esta província, o autor Afonso Quintã constata a existência de mais dois cinemas: “Desde 
logo, detectou-se uma inconformidade entre a numeração assinalada no mapa e a quantidade de cinemas 
na província de Benguela: sete cinemas no mapa, nove verificados neste estudo.” (Quintã, 2017, p. 16) 
De notar que, é possível que existam ainda salas de cinema por identificar ou mesmo destruídas, como 
consequência da guerra civil no país. 
94 Apenas as salas de cinema que foram construídas até a década de 1970. Aliás até ao momento, não 
existe informações que levem a crer que se construiu mais espaços deste tipo (direcionados à exibição de 
filmes) após a independência de Angola (11 de Novembro de 1975). Nos últimos anos, o cinema dentro 
de centros comerciais tornou-se comum, como veremos mais à frente.  
95 O Goethe-Institut é o instituto cultural de âmbito internacional da República Federal da Alemanha. Têm 
como objetivo promover o conhecimento da língua alemã no estrangeiro e o intercâmbio cultural 
internacional. (Goethe-Institut, s.d.) 
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de equipamento, bem como os relatos de pessoas que descrevem o quão era comum 

a prática de ir às salas de cinema, como uma forma de entretenimento. “’Num país 

onde a televisão só se difundiu em massa no final do domínio colonial, estes 

equipamentos afirmaram-se como os lugares de encontro e a ‘hora do cinema’ tornou-

se um ritual intrínseco à sociedade angolana.’” (Piçarra e António apud. Quintã, 2017, 

p. 31) A jornalista Rita Garcia (n. 1979) realça ainda que: 

Poucas indústrias entusiasmavam tanto Angola como a do cinema [...]. Em 1960 [...] 
foram vendidos 2 137 320 bilhetes para ver 2335 filmes e as receitas ultrapassaram os 
16 500 contos. Treze anos depois, o número de cinemas triplicara e a lotação das 
salas ascendia a 14 320 cadeiras. A aquisição de mais de sete milhões de ingressos 
rendera às distribuidoras quase 61 milhões de escudos. (Garcia, 2016, p. 209)  

É necessário referenciar que, este período ficou marcado também pelo aumento da 

produção cinematográfica em Angola (possibilitada pela favorável situação 

económica), “quer para consumo interno, nos cinemas que se multiplicavam, quer 

para consumo na metrópole” (Piçarra e António, 2013, p. 48). Produziam-se ainda 

filmes de propaganda indireta, com o objetivo de “mostrar que a situação na colónia 

[estava] controlada, que esta [era] um destino atraente para a imigração e que a 

política colonial da ditadura [estava] a ser bem-sucedida.” (Piçarra e António, 2013, p. 

48) No entanto, eram os filmes internacionais que enchiam as salas, nomeadamente: 

os americanos, os franceses e os italianos. Aníbal Pedreira – antigo frequentador de 

salas de cinema, em Angola –, em entrevista, menciona que preferia os filmes 

europeus do que os americanos muito “fantasiados”, e que em Angola tinha-se o 

privilégio de exibir muitos filmes franceses e italianos (Pedreira, 2018). Ele (que se 

considera um cinéfilo), compara ainda os filmes exibidos em Portugal e em Angola 

naquele período (entre a década de 1960 e 1970, aproximadamente), criticando que 

em Portugal, existia uma cultura cinematográfica muito anglo-saxónica, sendo que ai 

as produções americanas faziam maior sucesso (Pedreira, 2018). 

No contexto arquitetónico, a evolução das salas de cinema em Angola, desde os anos 

1930 até anos 1970, passou de espaços fechados para espaços abertos, na maior 

parte dos casos, correspondendo, consecutivamente, à evolução do modelo-tipo 

iniciado pelo Cine Teatro Nacional, e ao surgimento dos cine-esplanadas. 

Encontram-se sobretudo duas variáveis: as salas ao ar livre e as fechadas. As 
primeiras, genericamente apelidadas de cine-esplanadas, consistem num anfiteatro 
aberto, abrigado por estruturas de aço e betão, contemplativas de uma paisagem 
regional, tal como se verifica no Cine Flamingo, no Lobito, ou no Miramar, em Luanda. 
Antes dos cine-esplanadas, o programa dos cineteatros era genericamente distribuído 
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axialmente em função da rua e a planta seguia invariavelmente uma distribuição do 
espaço em três naves, permitindo a circulação nos corredores laterais à plateia e junto 
à entrada. (Quintã, 2017, p. 16) 

É clara a distinção entre as duas tipologias. O modelo-tipo96 – o cinema fechado ao 

exterior –, por vezes, varia em termo de escala, tornando-se mais monumental 

principalmente em contexto urbano. Assim, como sucede em Portugal, notamos uma 

evidente diferença entre as salas erguidas nas principais províncias angolanas em 

relação às outras mais remotas. (Quintã, 2017, p. 15) “À escala das cidades, há 

também uma clara distinção entre os cinemas monumentais dos centros urbanos e 

aqueles que surgem na proximidade de bairros.” (Quintã, 2017, p. 15) Já os cine-

esplanadas97, permitem vivenciar mais ou menos a envolvente, onde o muro – ou 

mesmo a vegetação – define o limite entre o interior do recinto e o seu exterior. O 

arquiteto Afonso Quintã sugere ainda a existência de um terceiro modelo, o “híbrido”98, 

isto é, “um cinema de tipo fechado e inserido num jardim.” (Quintã, 2017, p. 15) No 

entanto, notamos que as tipologias fechadas, que continuam a ser projetadas depois 

da aderência aos cine-esplanadas, evoluíram em algumas características (como 

veremos mais à frente, quando apresentado alguns casos). Não sendo suficiente, 

portanto, a necessidade de existir uma nova classificação destes espaços, pois o que 

se verifica são variantes de um modelo fechado e que têm maior preocupação na 

relação interior-exterior, promovendo, áreas externas públicas ou ajardinadas, 

mecanismos de ventilação natural, espaços mais arejados e menos enclausurados, 

etc. No entanto, mesmo com estas variantes, as salas de cinema do tipo fechadas 

continuam a ser encerradas nas suas quatro fachadas e cobertas).  

A tipologia mais fechada – que se iniciou, como já foi referido, com o Cine Nacional – 

apresentava uma implantação que ocupava de forma imperativa o lote – em muitos 

dos casos, com carácter monumental. A fachada principal, em grande parte dos caso, 

era mais pormenorizada do que as laterais, existindo uma “predominância de 

elementos verticais e que encontramos nos cinemas construídos nos principais 

centros urbanos” (Quintã, 2017, p. 29). Como já foi mencionado, este arquétipo 

                                            
96 Começa nos anos 1930, com o Cine Teatro Nacional, e é disseminado entre 1940 e 1950. 
97 Angola, inicia o seu legado com o Cine Miramar (1959), e ganha bastante adesão a partir dos anos 
1960, tornando-se o modelo mais replicado desde então. 
98 O termo foi usado na Dissertação de Mestrado de Afonso Quintã, intitulada Cineteatros Angolanos: 
Tipologias 1932-75 (2017), para  designar os cinemas que mesmo fechados, privilegiavam a ventilação e 
arejamento do edifício ou implantados sobre um jardim, ao contrário dos primeiros modelos que se 
impõem em relação ao lugar inserido, ocupando a maior parte do lote. Todavia, na presente dissertação, 
este termo não será explorado, dando maior ênfase aos conceitos de cinema fechado – com algumas 
variações – e cinema ao ar livre. 
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apresentava variações de escala e complexidade programática, consoante o contexto 

urbano ou remoto: 

[...] Até meados dos anos cinquenta, podemos ler duas linguagens distintas: a 
imperialista e monumental, [...] que encontramos nos cinemas construídos nos 
principais centros urbanos, e uma outra, de menor escala e que ocorre sobretudo em 
lugares remotos, onde a ausência de uma pré-existência urbana conformada permite 
uma livre composição volumétrica. (Quintã, 2017, p. 29) 

Também na década de 1950, começam a ser projetados cinemas com linguagem 

arquitetónica que dava indícios de novas soluções construtivas, em desvio do modelo 

tradicional, buscando também uma nova composição plástica. O cinema Restauração 

(ilustração 38) é um exemplo desta situação, inaugurado em Luanda em 1951, 

projetado pelos irmãos João (1915-2007) e Luís99 Garcia de Castilho, e tendo como 

engenheiro António Castilho100, foi o terceiro cinema erguido na cidade de Luanda. 

Neste período, os edifícios projetados em Angola já sentiam os traços da 

modernidade, e o apelo por inovação de materiais e técnicas construtivas. “Com a 

construção do Restauração de Luanda, são introduzidos um novo carácter e escala a 

este tipo de equipamento” (Quintã, 2017, p. 51). Na sua fachada, notamos uma 

mistura de elementos Modernistas – sobretudo da primeira fase, entre os anos 1920-

1930 – e elementos do Estado Novo – como a implantação que se impõe sobre o lote, 

a monumentalidade do edifício, a torre que ressalta na fachada, etc.  

 
Ilustração 38 – Fachada principal do Cinema Restauração, na época em que funcionava como 
cinema. (Goycoolea Prado e Núñez Martí, 2014b) 

                                            
99 Datas de nascimento e de morte desconhecidas. 
100 Datas de nascimento e de morte desconhecidas. 
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No dia 16 de Fevereiro de 1947, o jornal A Província de Angola já anunciava o projeto 

para uma nova casa de espetáculos, sob o título “Luanda Moderniza-se”, este artigo, 

para além de mostrar alguns esquissos do edifício, apresentava uma descrição 

minuciosa do espaço: 

[O Restauração] tem já a sua construção iniciada na Avenida do Hospital e é da 
iniciativa da Empresa de Teatros e Cinemas, Lda., que se constitui expressamente 
para a sua exploração. O projeto [...] mostra como foram previstas todas as exigências 
duma cidade progressiva. Além de salas de espetáculos para cinema e teatro, o 
edifício vai possuir um salão para exposições da arte e festas, um bar-dancing-
restaurante e com anexos privativos. A lotação da sala de espetáculos é de cerca de 
1300 espectadores, mas pode elevar-se a 1700, sem prejuízo do seu conforto. A 
lotação está distribuída por 664 lugares de plateia, formada por “maples”, que 
consentem o “à vontade” a todos os espectadores; 100 lugares em frisas; 70 lugares 
em camarotes, incluindo o destinado ao Chefe da Colónia; e 429 lugares nos balcões. 
[...] As salas serão decoradas com “frescos” e com estátuas. A renovação do ar será 
assegurada por processos modernos, estando em estudo a instalação de ar 
condicionados. (A Província de Angola, 1947) 

 

 
Ilustração 39 - Anúncio do filme O Par Invisível, no Cinema Restauração no dia 22 de Fevereiro de 1952. (A 
Província de Angola,1952) 

 
Este foi inaugurado em comemoração do terceiro centenário da Restauração de 

Angola (A Província de Angola, 1947), a que se deve o seu nome e, provavelmente, o 

carácter monumental que apresenta o edifício. O Restauração não era utilizado 
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apenas para projeções de filmes, como grande parte dos cinemas que foram 

construídos naquele período, brindava também, a população com espetáculos teatrais 

e musicais, bem como exposições de arte. Nesta sala, o público viu atuar artistas de 

renome internacional, como a fadista portuguesa Amália Rodrigues (1920-1999) ou 

ainda o cantor francês Charles Aznavour (1924-2018). Era um cinema de requinte, 

frequentado pela sociedade de alto escalão e membros do Estado, o que levou a que 

existisse um camarote presidencial reservado permanentemente (Garcia, 2016, p. 

217). Tem-se conhecimento, ainda, da existência de um painel pintado pela artista 

Maria Keil (1914-2012).  

“Sendo o maior cinema de Angola até à data [da sua inauguração], a escala do 

Restauração incentivou a construção de outros cinemas imponentes nas restantes 

localidades.” (Quintã, 2017, p. 21) Na atualidade, o destino deste emblemático cinema 

ainda é incerto. Entre 1980 e 2015, este edifício funcionou como “Palácio dos 

Congressos101”, entretanto, a partir de 2015, o Parlamento angolano passou a ser 

albergado no novo Palácio da Assembleia Nacional (2010-2015).  

Dentre este arquétipo fechado, para além do Cinema Restauração, veremos ainda os 

exemplos do Cinema Moçâmedes (c. 1940) e Cine Tômbwa (c. 1950), na província do 

Namibe, do Cine Teatro Impérium (c. 1950), na cidade do Lobito (província de 

Benguela), do Cine Tropical (1951) e do Cine São Paulo (c. 1971), na cidade de 

Luanda. O cinema no Lobito e os dois cinemas no Namibe, apresentavam influências 

vinculadas ao estilo Art Déco, e funcionavam com programas associados ao teatro 

tradicional.  

O Cinema Moçâmedes102 (ilustração 40), localiza-se no centro da capital da província 

do Namibe, Moçâmedes, e apresenta uma lotação de seiscentos e cinquenta e cinco 

lugares. Este cinema é considerado como o primeiro exemplar de influência Art Déco 

nesta cidade (Hurst e Fernandes, 2015, p. 218). A sua fachada apresenta traços 

                                            
101 Em 1980, o Cinema Restauração passou a receber as reuniões da Assembleia do Povo, que sucedeu 
o Conselho da Revolução (“órgão constitucional que surgiu após a independência de Angola e 
desempenhou a função legislativa até 11 de Novembro de 1980, data em que se institucionalizou a 
Assembleia do Povo”). “A Assembleia do Povo funcionou no edifício do antigo cinema "Restauradores", 
como era chamado na era colonial, que depois o Estado Angolano adaptou para o que ficou conhecido, 
hoje, como o Palácio dos Congressos. Foi neste espaço que a Assembleia do Povo e a Assembleia 
Nacional [a 26 de Novembro de 1992 a Assembleia do Povo dava lugar à atual Assembleia Nacional] 
funcionaram até 10 de Novembro de 2015, data em que pela primeira vez, na história do país, a 
Assembleia Nacional passou a ter instalações próprias e idealizadas de início para aí se instalarem os 
órgãos e as estruturas parlamentares.” (Angola, Assembleia Nacional de Angola, s.d.) 
102 Arquiteto desconhecido. 



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos  96 

simples através de uma composição simétrica, em contrapartida o seu interior 

apresenta um decorativismo em excesso (Hurst e Fernandes, 2015, p. 218). 

A sala [do Cine Moçâmedes] tem proporções generosas entre plateia e balcão, sendo 
que o acesso ao balcão faz-se por uma escada lateral à direita, com pormenorização 
Art Déco. O foyer principal e os espaços de distribuição central e lateral esquerdo, de 
grande dimensão, têm chão e lambris em belíssimos mármores da região do Namibe 
[ilustração 41]. [...] Três grandes vãos marcam o acesso principal que são coroados por 
um pórtico fechado. Os corpos arredondados que balizam este corpo central são 
rasgados verticalmente para iluminarem as escadas de acesso ao foyer do 2º piso. 
(Hurst e Fernandes, 2015, p. 218) 

 

 
Ilustração 40 - Fachada principal do Cinema Moçâmedes. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 111) 

 

Já o Cine Tômbwa (ex-cinema Alexandrense), projeto do arquiteto Pancho Guedes 

(1925-2015), localizado no Tômbwa (município do Namibe), apresenta dimensões 

menores do que o Cine Moçâmedes, tendo o Cine Tômbwa uma lotação de trezentos 

e noventa e quatro lugares. O desenho da fachada deste cinema (ilustração 42) 

apresenta grande singeleza e uma composição simétrica, bem como um grafismo 

apelativo, com a exploração dos temas gráficos (Hurst e Fernandes, 2015, p. 218). O 

acesso ao edifício é feito por três portas na fachada principal do edifício, que levam a 

uma escadaria que comunica com o hall de distribuição do balcão; a sua cobertura, de 

duas águas, é revestida com telha cerâmica, escondida pela platibanda (Hurst e 

Fernandes, 2015, p. 218). 
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Ilustração 41- Interior do Cinema Moçâmedes. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 116) 

 

 
Ilustração 42 - Fachada principal do Cine Tômbwa. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 31) 
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A fachada do Cine Teatro Impérium103 (ilustração 43), no Lobito, também é marcada 

pela influência do Art Déco104. Este cinema é um projeto dos anos 1950, situado na 

Avenida da Independência, Restinga do Lobito105, sendo, na época da sua construção, 

propriedade da Associação dos Trabalhadores do Caminho de Ferro de Benguela 

(Hurst e Fernandes, 2015, p. 216). Segundo o arquiteto Afonso Quintã, o Impérium 

procura “uma relação estética com o edifício dos Correios [1941], [situado na mesma 

Avenida] [...] assegurando uma continuidade estilística na Avenida [da Independência]” 

(Quintã, 2017, p. 26). 

 

 
Ilustração 43 - Vista exterior do Cine Teatro Impérium, no Lobito. (prazerdeconhecer.wordpress.com, 2016) 

 

No interior deste edifício (ilustração 44) encontramos vários elementos em madeira, 

desde os bancos da plateia até os lambris que percorrem os vários espaços, bem 

como superfícies lisas pintadas com cores pastéis (à semelhança do exterior). 

Recentemente, este cinema voltou a ser palco de várias atividades culturais (após 

estar fechado durante anos) (Hurst e Fernandes, 2015, p. 216). 

                                            
103 Lotação e arquiteto desconhecidos.  
104 No centro de Benguela e no Lobito, encontramos muitos exemplos de edifícios influenciados pela Art 
Déco, como são os casos: do edifício da Rádio Benguela (c. 1940) – arquiteto desconhecido –; do edifício 
dos Correios do Lobito (1941) do arquiteto Mimoso Moreira (Lourenço, 2013, p. 148); do edifício do 
Casino Tamariz (c. 1950) – arquiteto desconhecido –; e do edifício Califórnia (data e arquiteto 
desconhecidos). 
105 A Restinga do Lobito é considerado o cartão de visita desta cidade. À semelhança da Ilha de Luanda, 
é um cordão litoral e tem mais de dez quilómetros de comprimento, com “praias de areias brancas e 
águas límpidas, uma rede de hotéis, restaurantes e esplanadas-bar [...].” (Revista Austral, 2013) 
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Ilustração 44 - Vista para a sala de cinema do Cine Teatro Impérium. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 124) 

 
Em Luanda, também existem exemplos de cinemas com características deste estilo, 

como são os casos do já mencionado Cine Teatro Nacional e do Cine Bar Tropical106 

(ilustração 45 e 46). O Tropical é dos edifícios mais emblemáticos da cidade de 

Luanda, tanto que, mesmo após a independência, resiste até aos dias de hoje como 

sala de espetáculos. Foi inaugurado no dia 24 de Março de 1951 (ilustração 45), com 

um grande espetáculo musical com a fadista Amália Rodrigues. 

 
Ilustração 45 - Anúncio da Inauguração do Cine Tropical. (A Província de Angola, 1951) 

                                            
106 Arquiteto desconhecido. 
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Ilustração 46 - Exterior do Cinema Tropical, na atualidade. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 97) 

 
Este cinema é fruto de um modelo fechado, mas, no entanto, notamos uma grande 

preocupação em relação à implantação do edifício por relação com o lote, parecendo, 

deste modo, pensado “em função da entrada no edifício a partir da rua, para serem 

inseridos, à semelhança dos cine-esplanadas, num cenário paisagístico simulado a 

partir do interior de um recinto urbano” (Quintã, 2017, p. 39). O Cinema Tropical 

encontra-se localizado na Avenida Lenine, próximo ao Liceu Salvador Correia (atual 

Mutu Ya Kevela) e nele verificamos assim, a evolução do modelo fechado107, onde a 

implantação do volume do cinema deixa de ser impositiva e passa a albergar um 

jardim exterior que comporta um bar de suporte a esta zona, e que, tal como o corpo 

do edifício, está elevado em relação à cota da rua, acedendo-se a esta por uma 

escadaria, interligada com o desenho do jardim a partir do portão (Quintã, 2017, p. 

39). 

A fachada do Tropical é marcada pela exploração de temas gráficos e pelas luzes 

néon, que cintilam no período noturno (Garcia, 2016, p. 219). O seu interior, apresenta 

uma sala de cinema com lotação de quase setecentos lugares, distribuídos em dois 

pisos (ilustração 47). Na época em que funcionava como cinema, no piso térreo, 

existiam mesas – em vez das tradicionais filas em cadeiras que caracterizam os 

cinemas – que possibilitavam assistir os filmes e usufruir, ao mesmo tempo, do serviço 

                                            
107  Como já referimos anteriormente, as salas de cinema modelo fechadas, e que são projetadas 
(aproximadamente) depois da implementação dos cine-esplanadas, sofrem uma evolução, principalmente 
na relação interior-exterior, promovendo, áreas externas públicas ou ajardinadas, mecanismos de 
ventilação natural, espaços mais arejados e menos enclausurados. 
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de mesa, podendo ainda existir a possibilidade destas serem afastadas, de forma que, 

o espaço livre pudesse ser usado como salão de dança (Quintã, 2017, p. 39). Aliás, 

este hábito era bastante comum neste edifício, por isso, lê-se na sua fachada 

“Tropical, Cine Bar, Dancing”. 

 

 
Ilustração 47 - Interior do Cine Tropical. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 98) 

 
Dentre os cinemas fechados para o exterior, veremos ainda o caso do Cine São 

Paulo, (c.1971) (ilustração 48), construído num período posterior aos cinemas 

apresentados até aqui. Deste modo, este cinema apresenta uma linguagem 

arquitetónica mais próxima de um “Moderno Tropical”.  

O Cine São Paulo encontra-se inserido no bairro do São Paulo – bairro periférico da 

cidade de Luanda –, e foi projetado pelo arquiteto Vasco Vieira da Costa (1911-1982). 

Em comparação com o Cine Restauração, este não apresenta o mesmo carácter 

monumental (no entanto, no local onde se insere, mostrava-se imponente), pois, os 

cinemas nas diferentes cidades angolanas diferenciavam-se entre si – em termos de 

dimensões – dependendo do público alvo (Correia e Guimarães, 2015, p. 12). Por 

exemplo, aqueles inseridos nos musseques angolanos, ou fora dos grandes centros, 

apresentavam materiais mais baratos e dimensões menos colossais.  
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Ilustração 48 - Cine São Paulo - exterior. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 80) 

 
O Cine São Paulo tem uma lotação de oitocentos e vinte lugares e em termos 

programáticos, é menos complexo do que o Restauração. A sala de cinema do São 

Paulo desenvolve-se num ligeiro declive, formando a plateia, e os bancos originais 

eram em madeira; as suas paredes são lisas, sem nenhuma ornamentação, e o 

pavimento em betonilha (ilustração 49). A sua fachada, sem grandes aberturas e 

simplificada, é revestida, em parte, com seixos, bem como algumas superfícies no 

interior deste cinema.  

 

 
Ilustração 49 - Cine São Paulo – interior da sala de cinema. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 82) 



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos  103 

Independentemente das variantes entre os cinemas localizados nos grandes centros e 

aqueles mais periféricos, “havia uma consciência em relação à arquitetura, porque os 

cinemas eram considerados locais agradáveis, espaçosos e belos. [O público voltava], 

não só pelo filme, como também pelo convívio [...]” (Correia e Guimarães, 2015, p. 

13). Dentre os cinemas já referidos, o Cine Tropical e o Cine Restauração (localizados 

no centro da cidade de Luanda) eram mais frequentados pela classe média e classe 

alta, e o Cine Colonial, ou mesmo o Cine São Paulo (ambos situados num bairro 

periférico à cidade, como vimos), pela classe baixa ou pela população vizinha a estes 

cinemas 108  (Correia e Guimarães, 2015, p. 12). De salientar que “nas restantes 

cidades acontecia a mesma hierarquização que, por si só, e pelo custo do acesso aos 

cinemas, determinava o tipo de público que podia ou não frequentar essas salas” 

(Correia e Guimarães, 2015, p. 12). Entretanto, pelos relatos de uma testemunha de 

época, Aníbal Pedreira, no período em que frequentou os cinemas em Angola109, a 

realidade não era totalmente esta, pois a população era livre de frequentar o cinema 

que quisesse, sem restrições (Pedreira, 2018). 

No que toca à cinematografia, a censura foi um tema constante110. Até a década de 

1960 eram determinados os filmes que as pessoas poderiam assistir, e só em 1961, a 

população, em geral, passou a ter maior liberdade (Correia e Guimarães, 2015, p. 12). 

A censura e a falta de condições democráticas, de certo modo, impuseram-se nos 

projetos para estes equipamentos: 

Nem todos os filmes podiam ser vistos por todos. Para tal era exigido no projeto de 
arquitetura, uma sala onde se viam os filmes e os direcionavam, conforme as idades e 
as classes sociais, assim como se estipulava o local para os negros/indígenas 
sentarem-se e os sanitários específicos para os mesmos. (Correia, 2018, p. 365) 

A distribuição dos filmes pelos cinemas, era feita por diferentes empresas que davam 

apoio às variadas salas e os preços dos bilhetes, nos anos 1970, variavam entre os 

dez e os vinte e cinco escudos (em média), valor que para a classe baixa era elevado 

(Correia e Guimarães, 2015, p. 12). Na cidade de Luanda, havia a Angola Filmes 

                                            
108 Em Luanda, dos cinemas mais requintados e nobres (localizados no centro da cidade), destacamos 
também alguns cine-esplanadas (assunto que desenvolveremos mais à frente) como: o Miramar (1959) e 
o Avis (1962) – atual Cine Karl Marx. No outro extremo, nas margens da cidade, encontramos os cine-
esplanadas: N’Gola Cine (c. 1960), Kipaka (c. 1967), África (c. 1968), Kilumba (1969), entre outros. 
109 Como vimos no subcapítulo anterior, Aníbal Pedreira frequentou os cinemas entre os anos de 1964 e 
1974. 
110 A censura não acontecia apenas nos filmes em si. Os jornais também eram alvo de grande controle. “A 
programação, difundida no jornal Tribuna dos Musseques, era cuidadosamente escrutinada pela PIDE 
[Polícia Internacional e de Defesa do Estado, criada em 1945], sobretudo depois do início da Guerra 
Colonial e da disseminação dos ideais nacionalistas entre a população de origem africana.” (Garcia, 2016, 
p. 136)    



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos  104 

responsável pelos cinemas Restauração, Império, São Paulo, Nacional, Kipaka, 

Colonial, Tropical e Liz; a Mund’África responsável pelos cinemas Tivoli, São Cristóvão 

e África; e finalmente a Sulcine (Sociedade Ultramarina de Cinemas) responsável 

pelos cinemas Miramar, Avis, Kilumba, N’gola (Correia, 2018, p. 361). É de ressalvar o 

contributo do empresário Joaquim Braz Ribeiro Belga 111  (1913-1972), que já era 

proprietário em Lisboa da Doperfilme (c. 1940), tendo mandado construir, nesta cidade 

portuguesa, “’o cinema Roma [1957], o Estúdio 444 [1966] e transformou o cinema 

Palácio em Cinema Avis [1956]’” (Costa apud. Correia, 2018, p. 360), e que em 

Angola, foi responsável pela construção dos cinemas Miramar, Avis e N’gola Cine. 

Notaremos à frente que, Ribeiro Belga tornou-se uma figura fundamental e pioneira na 

disseminação dos cine-esplanadas em Angola. 

 

 
Ilustração 50 - Bilhete de 1974 para o Cinema Moçâmedes com o preço de 23 escudos. (Jardim, 2008) 

 
É importante ainda referir que todas as salas de cinema, aqui apresentadas, possuíam 

a sua própria maquinaria, e as películas eram conservados em enormes bobinas, e 

que, mesmo hoje, algumas destas salas mantêm preservadas nos seus recintos 

(Correia, 2018, p. 388). 

                                            
111 Empresário português, fascinado pela atividade cinematográfica. Em Portugal e em Angola, deu o seu 
contributo, na encomenda de salas de cinema e empresas de distribuição de filmes. “Entrou no negócio 
dos cinemas a pouco e pouco, ganhando a confiança de investidores que nele reconheciam integridade, 
inteligência e força de vontade. [...] Em Lisboa, criou a distribuidora ‘Doperfilme’, através da qual entraram 
em Portugal muitos filmes europeus, tendo mais tarde conseguido a representação da ‘Universal’ e a 
‘International’. Acoplada à ‘Doperfilme’ fundou toda uma estrutura composta por várias outras empresas 
que, juntas, abrangiam todos os sectores da indústria cinematográfica, como a “Talma Filmes” (produtora 
e distribuidora) ou a ‘Sacil’ (exibição em salas), entre outras. Todas estas empresas constituíam o “Grupo 
Ribeiro Belga”, um dos maiores no meio cinematográfico português, durante largos anos.” (Leite, 2016) 
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3.2.1. OS CINE-ESPLANADAS: UMA TIPOLOGIA TROPICAL 

Na década de 60 do século XX, os cinemas refletem os novos paradigmas 

arquitetónicos traduzindo o que se entende como o repertório de um Modernismo 

Tropical. Estes passam a ser estruturas abertas, tendo como materialidade principal o 

betão armado, estabelecendo uma maior ligação com a paisagem e os espaços 

verdes. A maioria dos cinemas edificadados  a partir desta década visavam tirar 

proveito do clima, e assim, privilegiavam a ventilação e a proteção solar (Correia e 

Guimarães, 2015, p. 11). Este modelo aberto foi designado de cine-esplanadas, 

tipologia que resultou bastante bem num clima tropical como o de Angola e a sua 

adesão foi tanta que, como já referimos, mesmo os cinemas do tipo fechado que 

foram projetados, após a introdução destes, foram adaptados para espaços mais 

arejados e providos de espaços verdes, como relata o arquiteto Afonso Quintã: 

Os cinemas fechados que são projetados após os cine-esplanadas são parcialmente 
encerrados e são-lhes instalados sistemas de sombreamento propícios aos estímulos 
das correntes de ar, permitindo o sombreamento e a ventilação natural do espaço. 
Deixam de ser exclusivos ao uso para cinema e são entendidos como recintos 
ajardinados, criando pátios e galerias que prolongam a experiencia espacial a novas 
atmosferas.” (Quintã, 2017, p. 54)  

A introdução desta tipologia em Angola, deve-se muito aos contributos e investimentos 

do empresário Ribeiro Belga, sendo pioneiro na propagação dos cine-esplanadas 

neste país. No entanto, a sua primeira tentativa em desenvolver um projeto segundo 

esta tipologia ocorreu em Portugal, na ocasião da concepção do Cinema Roma 

(1954), em Lisboa – um projeto de Lucínio Cruz (1914-1999) (Correia, 2018, p. 360). 

Para este cinema – financiado pelo próprio –, previa-se:  

“[...] uma grande plateia dividida por zonas para sessões ao ar livre. Houve grande 
preocupação na elaboração duma sala com boa qualidade de projeção, com uma nova 
técnica em uso, facultados pelo cinescópio e panorâmico, onde a cabine de projeção e 
o ângulo de projeção sobre o écran não poderia ser superior a 5 graus, permitindo a 
projeção correta, sem destorcer a figura humana no sentido vertical” (Bastos apud. 
Correia, 2018, p. 360) 

No entanto, esta forma de projetar não obteve sucesso em Portugal; já num país 

tropical, havia maior probabilidade de êxito, e quando Ribeiro Belga leva o conceito 

para Angola, aliou-se aos arquitetos fixados regionalmente (caso dos irmãos Castilho 

em Luanda e de Francisco Castro Rodrigues, no Lobito). Neste país, o clima era 

propício para estes espaços abertos e este empresário visualizou esta potencialidade. 
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Veremos que, de modo geral, os cine-esplanadas são recintos projetados sempre com 

um desenho paisagístico – em muitos casos, é recriado o cenário de um jardim com 

arborização tipicamente tropical –, procurando estabelecer um diálogo entre espaços 

interiores e exteriores. Os cinemas, projetados segundo esta tipologia, são bastante 

amplos, de forma a receber muitos espectadores; no seu interior, são usados vários 

mecanismos de sombreamento, principalmente a pala e “deixam de ser entendidos 

como equipamentos dependentes da fachada”, passando o muro exterior a 

estabelecer a relação do interior com a rua e a definir o limite da sua implantação 

(Quintã, 2017, p. 4). Outra característica importante no projeto dos cine-esplanadas é 

o facto de esta tipologia ser reduzida “aos elementos indispensáveis para cumprir o 

programa do edifício (cabine, plateia, palco, bar, serviços e sanitários)”, sendo que, na 

maioria dos casos, estes vários elementos são organizados pelo jardim do cinema 

(Quintã, 2017, p. 4). 

Socialmente, apresentavam um carácter mais aberto, pois eram mais flexíveis na 

recepção das diferentes classes sociais, e plurirracial (Correia, 2018, p. 361). Estas 

particularidades permitiam, também, potencializar as receitas, pela quantidade de 

espectadores que recebiam, uma vez que não estavam restringidos em pequenos 

lotes (Quintã, 2017, p. 30).  

Em 1959112, surge o primeiro exemplar desta tipologia na cidade de Luanda, o Cine 

Miramar (ilustração 51), que apresentava uma versatilidade que o permitia receber 

“sucessos internacionais de bilheteira como grandes concertos de artistas de renome 

mundial” (Garcia, 2016, p. 215). Este cinema, controlado pela empresa Sulcine de 

Ribeiro Belga e projetado pelos irmãos Luís e João Garcia de Castilho113, tinha como 

pano de fundo, uma das mais belas vistas sobre a baia de Luanda. Localizado no 

bairro do Miramar, apresentava uma lotação de mil seiscentos e quarenta e quatro 

lugares (era considerada a maior sala de cinema de Luanda), distribuídos num 

anfiteatro ao ar livre coberto por uma pala, e com três patamares voltados para uma 

enorme tela – de vinte e três metros de largura – assente num palco (Garcia, 2016, p. 

215).   

                                            
112 A maioria das fontes considera o ano de 1964 como a data de final de construção ou inauguração do 
Cine Miramar. No entanto, ao consultarmos o jornal A Província de Angola, verificamos que a partir do 
ano de 1959 já existiam anúncios para sessões de cinema neste recinto (o primeiro anúncio que 
conseguimos encontrar deste cinema é referente a data de 11 de Novembro de 1959). Julgamos portanto 
que, este foi inaugurado neste ano, pois não existe registos, neste jornal, deste cinema nos anos 
anteriores. Não se sabe ainda se, o cinema foi inaugurado no ano de 1959, estando a obra não 
totalmente concluída. 
113 O projeto de engenharia foi feito pelo engenheiro António Castilho, como mencionado no Capítulo II. 
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A base de desenvolvimento para este tipo de cinema é o jardim tropical. Deste modo, 

o Cine Miramar é um recinto murado (que protege o jardim interior), estabelecendo, 

este elemento, o limite entre espaço público e privado.  

 

 
Ilustração 51 - Vista aérea do Cine Miramar, onde podemos ver os vários volumes articulados no seu jardim e o 
seu enorme estacionamento. (Correia, 2018, p. 373) 

 

 
Ilustração 52 - Anúncios de exibição de filmes no Cine Miramar, à esquerda do dia 11 de Novembro de 1959  e à 
direita do dia 14 de Dezembro de 1959. (A Província de Angola, 1959) 
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Nota-se a preocupação com a concepção da estrutura da pala, que assume um papel 

imponente, projetando-se sobre a plateia, e emoldurando a plasticidade da tela. “Esta 

plasticidade, bem como as texturas e os jogos cromáticos usados remetem claramente 

para o moderno de ‘formas livres’ desenvolvido pelos arquitetos brasileiros nas 

décadas de 40 e 50” (Magalhães, 2009, p. 86). Vemos então, um espaço composto 

apenas pelo muro, cabine de projeção, plateia – parcialmente sombreada pela pala 

revestida a madeira e suspensa em pilares de betão –  e um ecrã em alvenaria 

(Miranda, 2012). Para além destes elementos que se destacam, podemos contar com 

as restantes zonas de apoio, como blocos de instalações sanitárias, bilheteira, 

bastidores e restaurante, que se encontram dispostos e articulados no espaço aberto 

do jardim. Na memória descritiva deste projeto, notamos ainda que o palco (ilustração 

53 e 54), tirando partido do território, albergava espaços de apoio a espetáculos, que 

não fossem cinematográficos:  

Por baixo do palco para o lado da barroca, instalamos um sanitário, uma grande 
arrecadação e um camarim, para satisfazer as necessidades dos acidentais 
espetáculos de natureza não cinematográfica. Atrás deste palco levanta-se um ecrã de 
grandes dimensões para quaisquer projeções cinematográficas mesmo as mais 
exigentes. (Castilho, Engenheiros e Arquitetos Lda., 1959) 

 

 
Ilustração 53 - Estado atual do interior do Cine Miramar. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 54 - Desenho do volume do palco e tela, para o Cine Miramar. À esquerda, o alçado frontal; à 
direita, o alçado posterior. (Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda. Arquivo, circa 1959). 

 
Como referimos, uma das características arquitetónicas dos cine-esplanadas é a forte 

presença de um muro que przotege estes recintos e se relaciona com a rua. Este 

elemento ganha um significado plástico muito grande, pois é ele que se relaciona com 

a rua, definindo o alçado principal. Por isso, o seu desenho é feito de forma minuciosa, 

conjugando diferentes materialidades e elementos. A bilheteira, quase sempre, 

destaca-se no muro e, em muitos casos, a cobertura que cobre parte da plateia, 

pronuncia-se sobre este elemento horizontal, mostrando toda a sua magnitude. O 

muro marca então, a entrada para o recinto, para um universo, em alguns casos, 

desligado da envolvente. A pedra, em muitos casos, é o material que reveste este 

elemento, no entanto, para os cinemas localizados em lugares mais remotos, a 

superfície do muro pode ser apenas rebocada e pintada. Nas ilustrações 55 a 57, 

vemos cinco exemplos, comparando os seus muros: o já mencionado Cine Miramar, 

em Luanda; o Cine Kalunga (c. 1960), em Benguela; o N’Gola Cine (c. 1960), em 

Luanda; o Cine Avis (1962), em Luanda; e o Cine Kilumba (1969), em Luanda.  

 
Ilustração 55 - Alçado principal do Cine Kalunga, em Benguela. (ilustração nossa, 2019) 
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Ilustração 56 - Alçados principais de cinemas em Luanda, de cima para baixo: Cine Miramar, N’Gola Cine e Cine 
Kilumba – desenhos originais dos arquitetos dos cinemas 114 . (Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de 
Luanda. Arquivo) 

 

 
Ilustração 57 - Alçado principal do Cinema Avis, em Luanda. (Rádio TV Club Kamba, 2016). 

 

No caso do Cine Kalunga115 (ilustração 55), em Benguela, o muro, tal como acontece 

na maioria dos cine-esplanadas, estabelece o limite entre exterior e interior do cinema. 

Este engloba ainda um pórtico modernista, onde se situam as bilheteiras. A 

predominância de elementos e volumes curvos neste recinto, sente-se desde o muro. 

“Há uma profusão de formas livres e plásticas [...] rodeado de um jardim, por 

coberturas e terraço, por onde corre uma brisa fresca através de recortes circulares 

                                            
114 Estes desenhos constam no anexo. 
115 Arquiteto desconhecido. 
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feitos nas paredes, de pérgulas, muros que não tocam os pavimentos.” (Hurst e 

Fernandes, 2015, p. 215) Para a organização do Cine Kalunga, em planta, foi usada 

uma imagem de uma antiga máquina de projeção como inspiração. O cinema 

desenvolve-se num jardim de grandes dimensões, onde o programa está organizado 

em vários volumes que possuem diferentes funções: “dois bares, esplanadas, 

restaurante, sala de projeção de filmes, plateia para mil cento e quarenta e seis 

pessoas, um ecrã de tela de 70mm e palco ladeado por dois corpos de instalações 

sanitárias de apoio” (Hurst e Fernandes, 2015, p. 215). Aqui, a pala (característica 

marcante dos cine-esplanadas) é descartada e apenas o programa interior manifesta-

se  em volumetrias individuais (Quintã, 2017, p. 36). 

No Cinema Avis (atual Cine Karl Max) (ilustração 57) parte do muro é coroado por 

uma cobertura em ziguezague que corresponde, aproximadamente, à dimensão do 

portão de entrada para o jardim do cinema. O Avis está localizado no bairro nobre de 

Alvalade, sendo da autoria dos Irmãos Castilho. A sua cobertura metálica sombreia 

toda a dimensão da sala de cinema (com lotação de mil trezentos e onze lugares) e, 

por ser bastante leve, esta encontra-se apoiada apenas nos dois volumes localizados 

nos topos desta sala (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211). As alas laterais da sala de 

cinema são abertas para exterior e possuem planos móveis em madeira, que 

permitem encerrar o espaço caso necessário (Correia, 2018, p. 379). Para além deste 

“sistema adotado favorecer as correntes de ar nos dias de maior calor, permitia 

também desse modo a projeção de filmes durante o dia” (Quintã, 2017, p. 35). Os dois 

volumes localizados nos topos contêm, entre eles, a plateia ligeiramente inclinada. 

Num dos volumes encontramos o bar, sanitários, a entrada principal, a bilheteria e o 

escritório; em outro volume encontramos as áreas mais privadas do cinema – uma 

escada leva à sala de projeção, camarins, arrumos e uma ala de assentos 

privilegiados (Correia, 2018, p. 379). Já a plateia “divide-se em três balcões, e o 

acesso principal é feito através do lado de maior quota, junto à bilheteiras” (Hurst e 

Fernandes, 2015, p. 211). 

Tal como acontece na maior parte dos cine-esplanadas, no Avis, a tela pousa sobre 

um palco, que permite a realização de outras atividades para além da exibição de 

filmes. No intuito de divulgação do início de obras deste cinema, o jornal A Província 

de Angola publicou o seguinte texto, no dia 26 de Março de 1961: 

O espírito de firme decisão dos portugueses de Angola não encontra barreira. [...] 
Grandes somas vão sendo empregadas nos mais diversos empreendimentos de 
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carácter comercial e industrial, bem como outros de interesse coletivo, numa 
demonstração viva e clara de que, efetivamente, estamos e continuaremos em Angola 
para ficar, sempre à sombra da bandeira portuguesa. Ainda agora, em Luanda, vai ser 
dado inicio à execução duma grande obra que imensamente virá contribuir para o 
património urbanístico e arquitetónico citadino: uma nova e moderníssima esplanada-
cinema, propriedade da mesma empresa que fez construir o “Miramar”, a Socian. Esta 
importante obra começará já amanhã, com os trabalhos de regularização do terreno, o 
qual se situa no novo Bairro Alvalade, próximo da Maternidade. A nova esplanada-
cinema, [...] custará à roda de sete milhares de contos, ficando com a maior parte da 
plateia coberta. Logo que terminados os trabalhos de regularização do terreno, 
imediatamente começarão os da construção propriamente dita. (A Província de Angola, 
1961) 

 

 
Ilustração 58 - Recorte de jornal noticiando o inicio das construções do Avis. Vemos ainda, uma imagem da 
maquete para o Cinema Avis. (A Província de Angola, 1961) 

 
Sobre esta tipologia aberta, é necessário salientar ainda dois aspectos relacionados 

com a materialidade e construção destes espaços. O primeiro aspecto resulta da 

escolha da solução construtiva para cada projeto, pois, à semelhança do que acontece 

com os cinemas fechados, a nobreza dos materiais utilizados, a complexidade 

construtiva ou programática, bem como a capacidade e dimensão do espaço, estão 

diretamente relacionadas com a distância a que estas salas de cinema (do tipo 

abertas) se encontram do centro das cidades. Vejamos o exemplo do Cine África (c. 

1968), que comparado com o Cine Miramar apresenta uma lotação e nobreza dos 
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materiais bastante inferior. O Cine África116 localizado numa área periférica de Luanda 

no bairro do Cazenga, tem uma lotação de setecentos e cinquenta e quatro lugares117. 

Este cinema surge de forma a corresponder à “demanda dos cidadãos da população 

negra, que procurava ter acesso a atividades de entretenimento” (Hurst e Fernandes, 

2015, p. 212). A sua composição interior, a sua dimensão e a pala que cobre parte da 

plateia são também mais simples do que as do Cinema Miramar. Os autores do livro 

Angola Cinema (2015), Walter Fernandes e Miguel Hurst, em relação ao Cine África, 

referem o seguinte: 

[...] O espaço [do Cine África] insere-se num recinto murado que, no seu interior, é 
envolvido por áreas ajardinadas. O acesso à sala é feito por meio de escadas laterais, 
que conduzem à parte superior da plateia e a uma área técnica. Esta encontram-se 
rematadas por uma grelha pré-fabricada de betão com um desenho geométrico, 
constituindo parte do alçado principal do cinema. A primeira plateia é completamente 
descoberta, e a segunda plateia é parcialmente coberta por uma estrutura metálica que 
faz transparecer elementos volumétricos de secção hexagonal, revestidos a chapa de 
fibrocimento. Os brise soleil móveis em betão trabalham sobre um embasamento de 
pedra e são acionados por perfis pivotantes em estrutura de ferro, permitindo controlar 
a incidência solar sobre a plateia, além de assegurarem o seu conforto térmico. (Hurst 
e Fernandes, 2015, p. 212-213) 

 

 
Ilustração 59 - Interior do Cine África, em Luanda. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 162) 

 
O segundo aspecto a ressalvar sobre os cine-esplanadas reside na sua eficiência, 

celeridade, e inovação construtiva (factores determinantes para a rápida proliferação 
                                            
116 Arquiteto desconhecido. 
117  Relembramos que o Cine Miramar (localizado no centro da cidade) tem capacidade para mil 
seiscentos e quarenta e quatro lugares, muito superior ao Cine África. 
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deste arquétipo aberto), bem como nas texturas e cores que preenchem estes 

espaços. Para tal, são aplicados novos materiais (como o betão aparente para a 

estrutura e o seixo como revestimento) e novas formas de construir (como coberturas 

suspensas cada vez mais leves), provenientes do Movimento Moderno na Europa e na 

América (Correia, 2018, p. 392). Tal como já foi abordado no capítulo anterior, os 

edifícios construídos no período correspondente à Modernidade em Angola possuíam 

uma variada composição plástica – possibilitada pelo betão –, grande diversidade 

material e cromática, e ainda uma relação próxima com outras artes – principalmente 

a pintura e a escultura. Nos projetos para as salas de cinema não seria diferente, 

aliás, aqui explora-se bastante alguns desses temas. As cores estão sempre 

presentes e vibrantes, e a pintura e a escultura oferecem uma qualificação estética a 

estes espaços públicos e culturais. Os cine-esplanadas são um paradigma desta nova 

linguagem, construindo ambientes onde a “arte como um todo” se torna possível.  

Podemos citar o caso do Cine Impala (1972), na província do Namibe118. As cores 

vivas preenchem o espaço interior do Cinema Impala (ilustração 60). Os planos 

laterais, que protegem a plateia, são perfurados e possuem vidros multicolores, e 

garantem também a circulação de ar interior, mantendo relação visual com o jardim 

envolvente (Hurst e Fernandes, 2015, p. 218). O Impala é um projeto do arquiteto 

Botelho Pereira119 (1938-2008) e o seu nome é uma referência à mascote do Namibe, 

a impala. A sua cobertura, inspirada no “salto” deste animal, é composta “por vigas 

que desenham um arco que vai da base anterior da plateia à parte posterior da tela de 

proteção, sem qualquer apoio intermédio” (Hurst e Fernandes, 2015, p. 218). Este 

arco é possibilitado pela utilização do betão armado na construção de uma série de 

vigas delicadas, onde o espaço entre elas é coberto por chapas de zinco (ilustração 60 

a 62). No caso deste cinema (tal como acontece em outros exemplos de cine-

esplanadas120), a cobertura cobre por completo a plateia e os topos da sala de cinema 

são encerrados. No entanto, o carácter de ser um cinema aberto mantém-se, pois 

existe contato direto com o exterior pelas fachadas laterias que são abertas. 

                                            
118 Veremos, nos casos de estudo no Capítulo IV, mais exemplos de cinemas onde as cores e a 
integração de outras artes na arquitetura estão muito presentes. 
119 Este arquiteto será aprofundado no Capítulo IV da presente dissertação. 
120 Como é o caso do Cine Império (atual Cine Atlântico), que iremos aprofundar no Capitulo IV da 
presente dissertação. 
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Ilustração 60 - Cinema Impala, no Namibe – vista para a plateia. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 207) 

 

 
Ilustração 61 - Cinema Impala, no Namibe – vista pelo jardim. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 205) 

 

 
Ilustração 62 - Alçado posterior do Cinema Impala. (Hurst e Fernandes, 2015, p. 204) 
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Confirmamos, então que, este é um período de grande produção arquitetónica no país 

e de investimento em grandes estruturas, mesmo num ambiente político tenso. Assim, 

a proliferação dos equipamento culturais, neste caso os cinemas, é constatada. A 

partir dos anos 1960 a transição de espaços fechados para espaços abertos mostrou-

se eficaz, tanto que, mesmo os cinemas fechados construídos posteriormente a esta 

data, tinham um carácter menos imperativo em relação à sua implantação, 

beneficiando da concepção de um jardim tropical e de uma estrutura menos vedada.  

Pelo seu enquadramento com o clima e a paisagem onde são implantados – podendo 

estar mais conectados com a envolvente, de forma a contemplá-la, como no caso do 

Cine Miramar, ou negá-la por completo e vivendo apenas o jardim interior, como no 

caso do Cine Impala –, é fácil perceber a repercussão que estes espaços ao ar livre 

tiveram no país. São obras que favorecem a ventilação e a paisagem, oferecendo, 

deste modo, um contexto bastante agradável para permanecer. O surgimento destes 

cine-esplanadas, correspondem ao período de grande produção de arquitetura 

Modernista em Angola, e por isso, nota-se neles características que remetem para 

esta arquitetura. Progressivamente, estes passaram a receber e a ser acessíveis a um 

público mais simples e modesto, possibilitando o entretenimento para todas as 

classes.   

Hoje, muitas destas salas encontram-se fechadas, abandonadas e/ou vandalizadas. 

São muito poucas aquelas que são conservadas, e, quando isso acontece, são 

tornados recintos para realização de espetáculos ou eventos culturais de teatro ou 

música, sem atingir a potencialidade que estas edificações podem oferecer. Portanto, 

é “notória a degradação contínua das estruturas, de um património vanguardista e 

singular” (Correia e Guimarães, 2015, p. 14). O facto de “o conceito de cinema 

enquanto edifício independente de outras infraestruturas” ter se esgotado quase na 

totalidade, foi também importante para que estas salas chegassem a esta situação, o 

que torna cada vez mais urgente, a necessidade destes serem reconhecidos como 

património (Quintã, 2017, p. 6). São portanto, espaços expectantes que merecem uma 

especial atenção, não só pelas inovações estruturais e herança arquitetónica que 

deixaram, mas também pela história que carregam e contam do país, desde a 

propaganda do regime até o dia da libertação nacional. 
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3.3. O CINEMA DA LIBERTAÇÃO E A INFLUÊNCIA DOS CINE-CLUBES 

O ato de ir ao cinema, a partir da década de 1960, tornou-se um hábito no quotidiano 

angolano. Os cinemas refletiam os ideias e identidade da sociedade, acompanhando, 

portanto, os diferentes períodos políticos enfrentados no país (Correia e Guimarães, 

2015, p. 11). “Muitos dos que viviam e chegavam a Angola gritavam silenciosamente 

pela independência das colónias, mas tal só foi possível no final da década de [19]60, 

após uma luta de constantes dificuldades” (Correia e Guimarães, 2015, p. 11). O 

processo de libertação colonial em Angola, tal como em outras colónias, demorou 

anos e foi promovido com o surgimento dos vários grupos ou movimentos, que mais 

tarde fizeram frente na guerra colonial. Estranhamente – ou como uma estratégia de 

controle de situação –, como já dito anteriormente, neste mesmo período, o governo 

português investiu arduamente na edificação e urbanização de Angola – também 

facilitado pelo momento risonho que a economia enfrentava na época. Já desde os 

anos 1950, que se sentia no Império a necessidade de unificação da metrópole e das 

colónias, apostando numa política pluricontinental.  

O ano de 1951 é uma data de viragem para o regime e no mundo. Na sequência da II 
Guerra Mundial alteram-se as relações de poder, surgindo novas nações após o êxito 
de vários movimentos de libertação. Em Portugal, com a revisão constitucional de 
1951, abandonam-se os conceitos de império e de colónia. Tal é consagrado na Lei 
Orgânica do Ultramar de 1953, a qual reflete um princípio integracionista e reforça a 
unidade do território metropolitano e ultramarino. Ao conceito de império sucede o de 
nação pluricontinental em que todos os territórios são Portugal e constituem a Nação. 
(Piçarra e António, 2013, p. 24)  

O cinema beneficiou desta época, que corresponde à grande proliferação de salas de 

cinema (ver ilustração 63) e do surgimento de filmes de ficção no país. Até então, os 

filmes portugueses rodados em Angola, nesta categoria, eram irregulares e escassos. 

Entre 1940 e 1973, foram produzidos as seguintes longa-metragens de produção 

portuguesa: Feitiço do Império (António Lopes Ribeiro, 1940), Epopeia da Selva (Raul 

Faria da Fonseca, 1950), A Voz do Sangue (Augusto Fraga, 1965), Operação 

Dinamite (Pedro Martins, 1967), Uma Vontade Maior (Carlos Tudela, 1967), Estrada 

da Vida (Henrique Campos, 1968) e Malteses, Burgueses e às vezes (Artur Semedo, 

1973) (Piçarra e António, 2013, p. 53). Note-se que poucos são os filmes, uma vez 

que, os maiores destaques de ficção em Angola tiveram produção internacional, onde 
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podemos citar o sucesso que foram Monangambê 121  (1969-1971) e Sambizanga 

(1972), ambos de Sarah Maldoror 122  (n. 1939), baseados em obras literárias do 

escritor Luandino Vieira123 (n. 1935) (Correia e Guimarães, 2015, p. 12). São filmes 

que demonstravam a realidade angolana, principalmente sobre a tensão vivida num 

período pré-independência, onde represálias e censura eram comuns.  

 

 
Ilustração 63 - Anúncio no jornal de 17 salas de cinemas em Luanda, no dia 21 de Fevereiro de 1974 – no ano anterior 
à independência de Angola. (A Província de Angola, 1974) 

 
O filme Sambizanga, sem fugir deste contexto político, recebe o nome de um bairro na 

cidade de Luanda, onde se localizava uma prisão do regime colonial português. É 

                                            
121 Esta palavra refere-se ao chamamento usado pelas forças anticoloniais para as reuniões nas aldeias e 
deu título ao primeiro filme de Sarah Maldoror, dedicado à tortura e incompreensão da língua. (Marques, 
2011) 
122 “Sarah Maldoror nasceu Sarah Ducados em 1939, filha de mãe francesa e de pai natural da Ilha Marie 
Galante (Arquipélago de Guadalupe), nas Antilhas Francesas. Adoptou mais tarde o apelido vindo da obra 
Os Cantos de Maldoror de Lautréamont [1846-1870], e em 1956 fundou em Paris o grupo de teatro “Les 
Griottes” (“Os Contadores de Histórias”), promovendo a “negritude” através de adaptações de Jean-Paul 
Sartre e Aimé Cesaire. Frequentou depois a Academia de Cinema de Moscovo graças a uma das bolsas 
dadas pela (ex-)URSS na Guiné Conacri, e chegou a conhecer aquele que é considerado por alguns o 
“pai do filme africano”: Ousmane Sembène [1923-2007]. Foi também então que se iniciou na luta pela 
independência das colónias africanas pela mão do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade [1928-
1990] – que conhecera em Paris e do qual se tornaria companheira –, acompanhando os primórdios do 
próprio Movimento Popular de Libertação de Angola [MPLA] [...]”. (Marques, 2011) 
123  José Vieira Mateus da Graça, escritor português, tornou-se cidadão angolano quando lutou pela 
independência de Angola. “[...]Considerado por muitos um dos maiores nomes da literatura africana, o 
mítico autor do livro Luuanda (1963) só recebe os prémios que a sua consciência permite, o que não 
aconteceu com o Prémio Camões [o recusou], que lhe foi atribuído em 2006 “pelo seu contributo para a 
reinvenção da língua portuguesa”. A maior parte da obra escreveu-a antes de 1975, nos anos em que 
lutou contra o colonialismo português ao lado do Movimento de Libertação de Angola. Acusado pela PIDE 
de ligações ao MPLA, foi condenado a 14 anos de prisão, quase todos passados no Tarrafal, em Cabo 
Verde, onde descobre o escritor que mais o havia de o influenciar, o brasileiro Guimarães Rosa.” (Rádio e 
Televisão de Portugal, 2006) 
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mostrado a história de uma mulher, Maria, que viaja até do interior até Luanda – 

juntamente com o seu filho pequeno – em busca do marido, Domingos, preso e 

torturado até à morte pela policia, por suposto envolvimento político. Nele podemos 

ver o papel desempenhado pela mulher num ambiente de luta armada de libertação 

colonial, “terminando o filme com a preparação do histórico ataque de 1961 124 ” 

(Marques, 2011). O filme foi rodado no Congo Brazzaville e contou com a participação 

de militantes do MPLA que ali operavam, recebendo, logo no seu ano de estreia, a 

Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cartago.  

Estes filmes foram importantes como uma visão crítica sobre o regime em Angola. No 

entanto, “entrar, filmar e mesmo fazer investigação nos territórios só era possível 

mediante autorização do regime” (Piçarra e António, 2013, p. 20). Primeiramente, 

teriam de ser consultadas “as entidades das tutelas potencialmente em foco e de 

acordo com o parecer da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE)” (Piçarra 

e António, 2013, p. 20). Aliás, sabe-se que pelo menos até os anos 1960, os filmes em 

geral sofriam censura, como já foi referido anteriormente, de forma a que o regime 

certificasse-se o conteúdo exibido, principalmente à população local. Diferente não foi 

com o filme Sambizanga, num ambiente cada vez mais tenso entre colonos e 

autóctones: 

Sarah Maldoror's Sambizanga is a film about acting. In fact, the film was seen to be so 
effective at mobilizing action that the Portuguese colonial authorities banned it from 
being screened in their then province of Angola. It was first seen publicly in Angola only 
after [1974]125. [...] It was at a prison near the Luandan suburb of Sambizanga on 
February 4, 1961, that the first uprising of what was to become the Angolan resistance 
movement was staged. The film is set a few weeks before that uprising, during a time of 
increasingly desperate and repressive security measures by the colonial government. 
Rather than depicting the rebellion itself, Maldoror concentrates on the events leading 
up to it, the growing dissatisfaction among people forced into submission by colonial 
rule, their realization that they must unite to end it, and the subsequent emergence of 
Angola's first revolutionary martyrs. However, [...] since Angola's revolution had not yet 
been achieved when Maldoror released the film, she was both presenting history and 
issuing a call to arms.[...] The performances are so candid that at times the film appears 
more as documentary than staged performance. Domingos Oliveira plays, and gives his 
name to, the doomed hero of the piece, a massive, almost iconic figure who covertly 

                                            
124 O ataque acontecido no dia 4 de Fevereiro de 1961 prenunciou a guerra colonial que se iria iniciar em 
Angola. “Durante a madrugada [deste dia], grupos de angolanos, armados sobretudo com catanas, 
procuraram assaltar a Casa de Reclusão Militar, a Cadeia da Administração de São Paulo, a Companhia 
Móvel da PSP, a Companhia Indígena e os Correios de Luanda. Resultado: sete elementos das forças de 
segurança e cerca de 15 atacantes mortos, um número indeterminado de feridos e também um sinal claro 
de que a harmonia colonial era um mito.” (Rocha, 2011) 
125 Em entrevista, Aníbal Pedreira relata que se recorda de ver este o filme Sambizanga um pouco antes 
da independência, em Luanda, e posteriormente voltou a revê-lo em Lisboa. (Pedreira, 2018) 
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organizes against the Portuguese while working as a tractor driver in a grueling mining 
quarry. [...] Maldoror uses Maria's and Domingos's story to underline the sociological 
conditions of an oppressed colony and to detail the covert organized web of resistance 
and solidarity that operates just below the surface of daily life in these situations. 
(Mulcaire, 2000) 

Deste modo, nota-se que os filmes passaram a ser usados como uma arma pelos 

movimentos de libertação, contribuindo – junto com os primeiros filmes de propaganda 

feitos sobre Angola126, promovidos pelo regime – para um repertório que culminariam 

no surgimento de um cinema angolano. Surge assim, um “cinema de causas” que foi 

integrado no movimento cineclubista. Muito se deve à criação e à disseminação dos 

cineclubes em Angola que, através da “educação para o cinema e pelo cinema”, 

ajudariam na criação desta cultura cinematográfica angolana (Piçarra e António, 2013, 

p. 11). 

O cinema amador e o cineclubismo promovidos depois da década de 1950 procuraram 
alicerçar a cinefilia e o desenvolvimento de competências técnicas mas também 
artísticas que fomentasse um cinema ao serviço da libertação de um povo e da 
desejada afirmação de uma identidade angolana, enformada pela ideia de nação 
imposta, paradoxalmente, pelos países colonizadores e no âmbito da qual se organizou  
a existência e o reconhecimento internacional dos territórios. (Piçarra e António, 2014, 
p. 40) 

Muitos ativistas políticos estiveram entre os fundadores de alguns destes cineclubes e 

após 1961 (ano que resultou no início da Guerra Colonial, após o ataque de dia 4 de 

Fevereiro) “é notório um aumento do interesse pelas atividades cineclubistas no 

território angolano” (Piçarra e António, 2014, p. 60). Mas, a pergunta que se coloca é 

qual era a função destes? Como entreviram? Estes promoviam o cinema amador, bem 

como os seus integrantes mantinham uma postura crítica sobre os filmes produzidos 

sobre Angola 127 . Foram realizadas inúmeras experiências por estes, tentando 

impulsionar a realização de um cinema social (Piçarra, 2018, p. 172): 

[Estas] experiências [...] foram fundamentais para promover um cinema de causas, 
para alimentar a cinefilia em Angola, para viabilizar a formação – em fotografia, 
sobretudo – de muitos cinéfilos e fomentar o desenvolvimento do cinema de amadores. 
Festivais de cinema amador apareceram em várias cidades angolanas, acompanhando 
a geografia e a cronologia do movimento cineclubista angolano, mantendo uma relação 
direta e próxima com os próprios cineclubes ou os seus dirigentes e dinamizadores. 
(Piçarra, 2018, p. 172) 

                                            
126 Como vimos anteriormente, a partir dos anos 1920 até a década de 1940 (aproximadamente), a 
produção cinematográfica em Angola tinha um carácter divulgador das paisagens, povos, e culturas 
nativas. 
127 O objetivo destes cineclubes era através da educação para o cinema, criar um cinema angolano. 
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Surgiram inúmeros cineclubes por toda Angola, principalmente, no sudoeste do país, 

com os cineclubes do Huambo, Benguela, Lobito, Moçâmedes e Huíla. “Mesmo 

cronologicamente, foram os quatro primeiros os pioneiros do cineclubismo em terras 

angolanas” (Piçarra e António, 2014, p. 57). Consequentemente, o cinema angolano 

(produção de filmes por angolanos) começava a amadurecer e, a este respeito, num 

artigo para o jornal A Província de Angola, intitulado Subsídios para a Criação do 

Cinema Angolano (19 de Fevereiro de 1975), escrito meses antes da independência 

do país, o jornalista Américo Alves (1975, p. 11)128 afirma que o “Cinema Angolano 

nasceu da luta de libertação nacional”. O mesmo artigo faz ainda referência a que, 

neste período, o Movimento Popular de Libertação Nacional (MPLA) realizava sessões 

culturais, onde se exibiam curtas metragens documentais nas “zonas libertadas”129: 

Este tipo de cinema, altamente primário e sem requinte de ordem técnica, constitui sem 
sombra de dúvidas o primeiro passo para a nascença de um futuro cinema de arte e de 
um cinema comercial. Este primeiro passo é a forma de expressão mais simples, 
podendo inclusivamente tomar o aspecto de recordação, de ilustração pela imagem da 
vida quotidiana dessas zonas. [...] o cinema documental constitui assim a primeira 
corrente, a primeira escola do cinema angolano. Como se pode verificar, esta primeira 
corrente visa apenas a constatação da existência da vida nessas zonas, o processo de 
vivência que ali na altura se desenvolvia. Não há propriamente uma preocupação de 
salientar o aspecto, a faceta épica que tal vivência encerrava. A única preocupação é a 
força de expressão, é o documento para a posteridade. Se é certo que a primaridade 
do cinema de “maquis” tem, forçosamente, de ser integrado nesse contexto nacional, 
como ponto de partida para todo o processo de evolução que certamente se lhe 
seguirá. A criação de um cinema angolano é, não só no campo cultural, como também 
informativo e, a prazo longo, num campo industrial, uma necessidade que ninguém 
pode negar a este país que começa.  (Alves, 1975) 

O jornalista Américo Alves faz ainda menção de que os filmes de proveniência 

angolana não deveriam ser fúteis, e “destinados a distrair certas camadas sociais”, 

deviam sim pretender “a exploração artística de todos os valores naturais e humanos 

desta terra, através da realização de filmes que [salientavam] [...] os verdadeiros 

valores do povo, da história e da cultura angolana” (Alves, 1975):   

A transposição das histórias de Luandino Vieira para a tela130 e os contos de Óscar 
Ribas131 [1909-2004], Domingos Van-Dúnem132 [1925-2003], a profundidade humana e 

                                            
128 Data de nascimento desconhecida. 
129 Confirmando assim, que os movimentos de libertação (pelo menos o MPLA), usava o cinema como 
veículo de sensibilização da população. 
130 Este artigo – gentilmente cedido pela Fundação Mário Soares/Arquivo Mário Pinto de Andrade –  
começa com um frame do filme Sambizanga, da cineasta francesa Sarah Maldoror. Portanto, este filme 
foi considerado, neste período revolucionário, como paradigma a ser seguido pelo cinema angolano. 
131 “Escritor, etnólogo e ensaísta angolano, considerado o “fundador” da ficção literária em Angola, Óscar 
Ribas deixou um valioso legado literário, tendo recuperado muitos temas da tradição oral, filologia, religião 
tradicional e filosofia dos povos de língua ‘quimbundu’. Ainda estudante do liceu, publicou Nuvens Que 
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sentimental da poesia tradicional e da poesia revolucionária, tudo isto pode ser tema de 
cinema. (Alves, 1975) 

 

 
Ilustração 64 - Recorte de jornal de 19 de Fevereiro de 1975 analisando o contexto cinematográfico angolano. Vemos 
ainda, uma imagem retirada do filme Sambizanga. (A Província de Angola, 1975) 

 
Por fim, Américo Alves faz ainda um apelo ao Estado, justificando que é necessário 

apoio financeiro para que a cinematografia no país avance: 

Numa perspectiva prática do que em Angola se poderia fazer pelo cinema, o papel do 
Governo, englobando diversos Ministérios, é de relevante importância, porquanto o 
cinema é arte (Ministério da Educação e Cultura), é meio de informação (Ministério da 
Informação), é indústria e requer verbas (Ministério do Planeamento e Finanças). Só 
através de uma perfeita coordenação de funções de todos estes Ministérios se poderia 
fomentar um cinema arte-indústria, que poderá trazer para o país avultadas somas, 
facto inegável mas requer numa primeira fase pesados investimentos. (Alves, 1975) 

No entanto, bruscamente, o conflito armado levou ao abandono desta forte cultura 

cinematográfica, e da construção e manutenção das salas de cinema por todo o país. 

Em entrevista, Aníbal Pedreira explica que aos poucos deixou de frequentar os 

cinemas porque sentia que o ambiente neles, e em todos locais públicos, tornava-se 

perigoso. Ele conta ainda que nos anos mais próximos à independência, em Luanda, 

era comum ver militares armados dentro das salas de cinema:  

                                                                                                                                
Ficam Verdes (1927) e Resgate de uma Falta de Educação (novela, em 1929), ao que se seguiram Flores 
e Espinhos Uanga (1950), Ecos da Minha Terra Natal (1952), Uanga – Feitiço (romance folclórico, 1955) e 
Ilundo – Espíritos e Ritos Angolanos (1958). Na década de 1960 publicou Missosso (três volumes – 1961, 
1962 e 1964), Alimentação regional Angolana (1965), Izomba – Associativismo e Recreio (1965), 
Sunguilando – Contos Tradicionais Angolanos (1967), Kilandukilu – Contos e Instantâneos (1973) e Tudo 
Isto Aconteceu – Romance Autobiográfico (1975).” (Lusa, 2018) 
132 Foi um escritor e diplomata angolano. Nasceu em 1925, na localidade de Mbumba, no Caxito (norte de 
Luanda). Fez os seus estudos primários na capital, onde passou parte da sua infância e toda a sua vida 
de adulto. [...] Em 1945 desempenhou as funções de secretário de redação do jornal "O Farolim", 
publicado em Luanda desde 1932. Colaborou em vários jornais publicados em Luanda, Lourenço 
Marques (hoje Maputo) e Lisboa, tendo intensificado a sua atividade jornalística na década de [19]40. 
(Lusa, 2003) 
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Luanda (pelo menos) começou a ser controlada pelos militares. O militar tinha direito 
de ir ao cinema, mas carregavam [as suas] armas [...]. As espingardas [poderiam] 
caiam [para o pavimento], [enquanto] o filme [passava na tela]. Principalmente no Cine 
Avis, havia um quartel ao lado e iam constantemente para lá. No meu tempo de militar, 
as armas só saiam para a zona de guerra ou em serviço na cidade. Portanto, foi uma 
época um bocado difícil, mas hoje compreende-se porque foi um período bastante 
desgovernado civicamente. (Pedreira, 2018) 

Pedreira emigrou para Portugal três anos após a independência de Angola e segundo 

ele, em 1975 muitos cinemas já não funcionavam. Através do livro Angola Cinemas 

(2015), observamos, ainda, que até certo tempo após a independência, alguns 

cinemas ainda exibiam filmes e passaram a ser frequentados por todos, sendo estas 

películas comercializadas pelos países com os quais Angola tinha relações (Correia e 

Guimarães, 2015, p. 13). Atualmente, verifica-se o abandono da maioria dos cinemas, 

por toda Angola, e os poucos que mantêm as portas abertas, são utilizados 

ocasionalmente para atividades de entretenimento à população. Grande parte destas 

salas mantém conservada a sua estrutura que marcou várias gerações socialmente133, 

e ainda uma época em que a arquitetura feita em Angola experimentava soluções 

cada vez mais arrojadas e que impressionavam em qualquer parte do mundo. 

Portanto, hoje as salas de cinema são espaços expectantes, e a pergunta que fica é 

qual será o destino destes espaços? 

                                            
133 Conseguimos enquadrar, em Angola, (aproximadamente) três épocas que marcaram os cinemas em 
geral:  quando existiam apenas dois cinemas no país, especificamente em Luanda, o Nacional (no centro 
da cidade) e o Colonial (na periferia) entre a década de 1930 e 1940; o período em que estes 
equipamentos passaram a ser reproduzidos com grande velocidade por todo o país, entre 1940 e 1960, 
mas ainda assim, há relatos que nesta época havia segregação entre as “elites” e a classe baixa (não 
encontramos provas concretas de que era proibida a entrada de certas pessoas em certos cinemas, mas 
pelas fontes investigadas, esta segregação estava implícita pela localização dos cinemas, pela sua 
monumentalidade e pelo preço dos bilhetes). O terceiro período, do “cinema da libertação” – este termo 
foi adoptado do subtítulo do segundo volume do livro Angola, O Nascimento de uma Nação (2014), da 
autoria de Maria do Carmo Piçarra (n. 1971) e Jorge António (n. 1966 ), onde é abordada, principalmente, 
a cinematografia em Angola no período pré-independência (ilustração 66) –, entre 1960 e 1970, onde: a 
produção destes equipamentos abrandou um pouco, a liberdade em frequentar qualquer sala de cinema 
era maior (pelo menos em Luanda, segundo relatos do antigo espectador, Aníbal Pedreira), os 
movimentos de libertação nacional instauraram-se, os filmes que refletiam aquela época de tensão 
começaram a aparecer e os cinemas começaram a ser abandonados aos poucos, devido à insegurança. 
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Ilustração 65 - Capa do livro Angola, O Nascimento de uma Nação, Volume I, O Cinema do Império (2013). 
(Piçarra e António, 2013, capa) 

 

 
Ilustração 66 - Capa do livro Angola, O Nascimento de uma Nação, Volume II, O Cinema da Libertação 
(2014). (Piçarra e António, 2014, capa) 
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4. TRÊS CINEMAS, TRÊS CIDADES: LUANDA, LOBITO E MOÇÂMEDES 

Angola é um país vasto formado por dezoito províncias, que se diferem em termos de 

clima, geografia, costumes e dialetos. Por suposto, a arquitetura de cariz Modernista, 

que se desenvolveu no país, principalmente entre 1950 e 1970, adaptou-se a estes 

fatores. De forma a representar e a demonstrar que o Movimento Moderno se 

espalhou por todo o país e inscreveu-se de forma local, este estudo centra-se em três 

cinemas e em três províncias angolanas como casos de estudo. 

 
Ilustração 67 - Mapa de Angola, Localização dos três Cinemas. (Google Earth Pro, 2018) 

 
Este país situa-se na África Central Ocidental, a sul do equador, sendo que a sua 

topografia pode ser distribuída em três zonas principais, de oeste para leste: 

Primeiro, há uma região costeira de terras baixas, com pouco mais de 150 quilómetros 
no seu ponto mais largo, que abrange quase toda a faixa longitudinal do país desde o 
extremo norte, junto à foz do rio Congo, até ao extremo sul. A seguir, encontramos uma 
faixa estreita de subplanalto que se eleva de 300 a mil  metros de altitude. A zona mais 
oriental, um verdadeiro planalto, eleva-se numa série de mesetas com uma altitude 
entre 1200 e 2100 metros, aproximadamente. (Wheeler e Pélissier, 2011, p.26) 

Esta região foi ocupada e colonizada pelos portugueses no período entre 1576 e 

1975134. A região que conhecemos hoje como Luanda foi a primeira área de contacto 

                                            
134 O primeiro contato português com o território angolano foi feito pelo explorador Diogo Cão (c. 1440-
1486), que chegou à foz do rio Zaire em 1482, e a partir desta data foi iniciado o processo de conquista 
portuguesa naquela região africana, incluído a região designada hoje com Angola. 
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do país europeu, tornando-se, futuramente, na capital angolana. Fundada a 25 de 

janeiro de 1576, pelo explorador português Paulo Dias de Novais, foi batizada como 

“S. Paulo de Loanda”. Hoje, a província é denominada apenas como Luanda e a sua 

capital apresenta o mesmo nome. Esta “é [...] uma cidade Atlântica. Sobe pelas 

encostas do vale ‘em que se criou para ver o Atlântico’, de mirantes surpreendentes, 

onde domina, em tardes de cacimbo,  a perturbadora luz dos trópicos” (Galvão apud 

Fernandes, 2009, p. 67). Entre 1930 e 1950, esta cidade observou um crescimento 

espetacular e consequentemente, foi “percursora nacional em termos de execução de 

planos urbanos” (Fernandes, 2009, p. 68). Em meados do século XX, recebia cada 

vez mais projetos de edifícios influenciados pela arquitetura Modernista, mas com uma 

linguagem bastante apropriada ao clima tropical. O Cine Atlântico (1966), um dos 

casos de estudo, nasce no centro da capital angolana, num período em que a tipologia 

dos cine-esplanadas se fixava por todo país. 

Quarenta e um anos depois do início da fixação portuguesa em Luanda, a partir de 

1617, Benguela tornou-se a segunda província de Angola a ser explorada (Correia, 

2018, p. 39). A capital desta província, com o mesmo nome, foi o primeiro contacto 

dos portugueses nesta região. Quando estes chegaram a cidade de Benguela, 

encontraram condições climáticas um pouco diferentes do que na cidade de Luanda: 

apresentava um clima abafado, bastante propício a desenvolver doenças tropicais, o 

que contribuiu para que ao longo dos anos, a cidade de Benguela perdesse destaque 

para outra região dentro da província, a cidade do Lobito (Wheeler e Pélissier, 2011, p. 

28). No Lobito encontramos uma “cidade rodeada de morros, que se debruça sobre a 

sua grande baía, vincada por uma longa língua de terra, a Restinga” (Magalhães, 

2009, p. 33). O “núcleo urbano inicial” (junto ao porto) desta cidade, batizado de 

Lobito-Velho, evoluiu na região sul da baía, sendo o território pontuado por salinas e 

mangais135 (Magalhães, 2009, p. 33). Entre o oceano Atlântico e os mangais, surge o 

Cine Flamingo (1963).  

Das três províncias escolhidas nesta investigação, o Namibe foi a última a ser 

colonizada com povoamentos portugueses permanentes. A sul de Angola, 

encontramos esta província (antiga Moçâmedes136), fundada oficialmente na década 

                                            
135 “Os Mangais do Lobito estão situados na zona central da cidade e foram um santuário de várias 
espécies de peixes e aves, fazendo a interligação das águas do mar com as do rio Catumbela, por 
intermédio da vala do Kassai. [...] O mangal é onde a água doce se junta às águas do mar.” (Silva, 2009) 
136 É necessário observar que a província do Namibe já atendeu o nome de Moçâmedes; entre 1953 e 
1985 a capital desta província também chamava-se Moçâmedes, onde posteriormente passou a ser 
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de 1840, e cuja capital, hoje, denomina-se Moçâmedes. A província apresenta um 

clima temperado, de uma maneira geral, com vastas regiões desérticas e 

semidesérticas em grande parte do território. Antes da chegada dos europeus, esta 

região apresentava um povoamento aparentemente disperso. “Apesar de o Namibe 

ser a região costeira mais saudável de Angola, o seu interior é também o mais seco e 

os seus rios, ao contrário do Cuanza [na região da província de Luanda], não são 

navegáveis” (Wheeler e Pélissier, 2011, p. 29). É a sul do Namibe que encontramos a 

fronteira do Deserto do Kalahari (Wheeler e Pélissier, 2011, p. 29).  Neste  ambiente 

desértico, na capital do Namibe, foi projetado o Cine Estúdio (c. 1970) que nunca viu a 

sua inauguração pois a sua construção coincidiu com o período das ações politicas de 

libertação e independência nacional, nos anos 1970. Tornou-se então num imponente 

volume na paisagem, como uma Welwitschia Mirabílis137  no deserto. 

Luanda, Benguela e Namibe são províncias nucleares, regiões que se estendem a 
partir da costa para o interior. [Cidades costeiras], eram pontos de partida tradicionais 
para a penetração no sertão, ou interior; durante a presença dos portugueses, estas 
áreas não só continuaram a ser os pontos terminais das rotas comerciais de longa 
distância da África Central, como permaneceram as regiões mais desenvolvidas de 
Angola, com elevada densidade populacional. (Wheeler e Pélissier, 2011, p. 27)  

Portanto, três cidades litorais – Luanda, Lobito e Moçâmedes –, mas com condições 

climáticas diferenciadas, o que levou os colonizadores a adaptarem-se de forma 

diferente em cada situação; e três cinemas, onde dois se desenvolvem como cine-

esplanadas e um apresenta a sua sala fechada. Durante o século XX, as três cidades 

tiveram um crescimento urbano bastante significativo. “O fenômeno urbanístico em 

Angola nos indica que as cidades permaneceram estagnadas durante séculos e só 

depois de 1940 a então colônia Angola desenvolveu-se com maior intensidade.” 

(Correia, 2018, p. 39) Neste sentido, passam a chegar cada vez mais portugueses ao 

país.  

No caso de Luanda, há uma tentativa de implementar alguns dos pressupostos da 

Carta de Atenas, ganhando-se “gradualmente um traçado urbano planejado – fruto de 

diversos estudos e planos urbanísticos” (Correia, 2018, p. 39). Sabe-se que em 1942 

foi realizado o primeiro Plano Diretor para a cidade de Luanda, por David Moreira da 
                                                                                                                                
designada por Namibe (igualmente à província). No entanto, a partir de 2016 o nome da capital da 
província do Namibe tornou a chamar-se Moçâmedes – o que se verifica até a atualidade.  
137 Género monotípico de plantas verdes gimnospérmicas, de zonas desérticas que existe no Namibe, sul 
de Angola e no deserto da Namíbia (Sudoeste africano). É rasteira, constituída por um caule lenhoso, 
uma grande raiz aprumada e duas folhas opostas, que crescem e se esfiapam pela areia, podendo atingir 
3 metros de comprimento. Popularmente conhecida como “polvo do deserto”. (Priberam Informática, 
2019c) 
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Silva (1909-2002) e Ettiénne De Groer (1882-1952), no entanto, mesmo com vários 

projetos urbanos elaborados para esta cidade, nenhum foi implementado por completo 

(Correia, 2018, p. 39). 

4.1. O CINE ATLÂNTICO 

4.1.1. TEXTO INTRODUTÓRIO: ATLÂNTICO, A PAIGAGEM REINVENTADA 

O Cine Atlântico entre os três casos de estudo, é o único que guardamos uma 

memória afetiva. Este cinema “começa” mesmo antes do muro que o protege do 

exterior, pois as letras monumentais que ocupam parte da fachada do volume interior 

deste cinema podem ser vistas a metros de distância. Este muro tem a particularidade 

de não ser apenas um plano horizontal, pois incorpora alguns volumes, hoje usados 

como lojas. Ao atravessar o portão de entrada do cinema, encontramos um universo 

particular, em relação ao exterior, que amortece o ruído marcante da cidade de 

Luanda. O jardim – bastante tropical e que circunda o volume do cinema –, criado 

dentro do recinto, ajuda a omitir a realidade exterior, dando-nos a impressão de ter 

encontrado um oásis na densa malha urbana. O espaço entre o portão e o volume do 

cinema é grandioso, o que permite contemplar a sua imponente fachada, que ostenta 

um painel de madeira trabalhado em alto relevo, com quase vinte e cinco metros de 

largura.  

Ao percorrer o recinto, a nossa memória é ativada. Passeamos pelos espaços quase 

como se tratasse da nossa casa. Poucas recordações temos da época em que o 

Atlântico funcionava, ainda, como cinema, mas a imagem de nos deslocarmos, com os 

pais, àquele cinema rebobina em nossa memória: estarmos sentados na plateia, a 

sentirmos uma brisa tão agradável durante o filme, que era quase inevitável caírmos 

num sono leve. Relembramos ainda os festivais colegiais (que eram quase sempre 

neste lugar), e de usarmos os bastidores, por trás da tela de projeção, sempre com 

grande ansiedade antes de entrarmos para o palco. Este palco em madeira, dava-nos 

uma vista para a plateia, mas o contacto visual para o jardim – permitido pelas alas 

laterais abertas do espaço do cinema – era mais apaziguante. No jardim, encontramos 

ainda o bar – local de constantes paragens para comer e refrescar nos dias de muito 

calor – com um extenso balcão em madeira e a parede de fundo revestida a pedra, a 

que se agrega, ainda, uma cobertura que sombreia aquela zona.  
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Chama-nos a atenção as cores, materialidades e texturas com que o Atlântico nos 

brinda: o grande painel de madeira em baixo relevo que compõe a fachada principal; o 

pavimento do jardim, composto por seixos e argamassa, animado por um padrão de 

formas circulares;  os vários detalhes em madeira nas caixas de escadas e rampas, 

bem como nos parapeitos do segundo piso; os dois painéis pintados que rematam 

lateralmente o palco, com cores pastéis, como se não quisessem tirar o protagonismo 

do “ato” principal, do palco ou da tela; o uso de elementos metálicos e cintilantes, onde 

encontramos vários elementos dourados ou em latão, dando a impressão de que este 

cinema tinha um certo prestígio e glamour na cidade.  

4.1.2. O ARQUITETO 

Em diversas bibliografias, a autoria do Cine Atlântico é atribuída a dois profissionais 

distintos – António Ribeiro Santos138 e Eduardo Paulino (1924-2010) –, de entre as 

quais surgem diversas versões sobre esta autoria: algumas afirmam que o projeto é 

de Ribeiro Santos; outras citam apenas Eduardo Paulino como o arquiteto deste 

cinema; e existe ainda a versão de que Ribeiro Santos foi o arquiteto e Eduardo 

Paulino o engenheiro do mesmo. Perante a dúvida persistente, foi realizada uma 

investigação que se procurou exaustiva, onde foi apurado o seguinte: Eduardo Paulino 

apresentou na sua tese de conclusão do Curso Superior em Arquitetura, na Escola de 

Belas Artes de Lisboa, o trabalho intitulado Projecto de uma Esplanada 

Cinematográfica, para um Clima Tropical (1965-1966); pela localização que o arquiteto 

refere – em Luanda, num bairro com características semelhantes à do bairro onde foi 

erguido o Cine Atlântico, como mostraremos mais a frente – e pela data deste projeto 

(um ano antes da inauguração do Cine Atlântico), deduz-se que se trata do cinema 

apresentado neste estudo. Comprova-se então, a ligação deste arquiteto – que 

também era agente técnico de engenharia civil e minas, como veremos – com o 

projeto deste cinema. 

Falta-nos perceber se este arquiteto teve algum papel na elaboração do projeto e de 

que forma Ribeiro Santos participa. De momento, devemos dizer que não foi 

encontrado nenhum desenho técnico original da época do projeto deste cinema, de 

forma a que possamos verificar por quem foi assinado, mas alguns factos foram 

decisivos para procurar encontrar uma resposta, como informações recolhidas nos 

                                            
138 Data de nascimento desconhecida. Não foi encontrado nenhum registo ou informação deste arquiteto 
no arquivo da Escola de Belas Artes de Lisboa ou no arquivo da Escola de Belas Artes do Porto. 
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Arquivos das Escolas de Belas Artes de Lisboa, bem como entrevistas a alguns 

profissionais no campo da arquitetura, como o caso da arquiteta Maria Alice Correia. 

Achamos importante começar por apresentar a biografia139 de Eduardo Paulino, pois 

foi peça fundamental para entender a origem do projeto para o Cine Atlântico. 

Eduardo Paulino nasceu a 15 de Maio de 1924140, em Zibreira de Fetais, freguesia de 

São Quintino, Portugal. Filho do comerciante Caetano Paulino e de Maria Paulino141, 

em vários momentos da sua vida esteve em África, principalmente em Angola – no 

entanto, não conseguimos definir em que períodos exatos todas estas visitas ao 

continente africano aconteceram, pois apenas obtivemos os registos da época em que 

foi aluno da Escola de Belas Artes de Lisboa. Antes de ingressar nesta escola, 

concluiu o curso de Construções, Obras Públicas e Minas, pelo Instituto Profissional 

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, onde obteve como resultado final média de 

catorze valores142. Com trinta e dois anos e exercendo já a profissão de agente técnico 

de engenharia civil e minas, decide ingressar no curso de Arquitetura na Escola de 

Belas Artes de Lisboa. Em 25 Setembro de 1956, fez um requerimento direcionado à 

direção desta escola, onde demonstrou o desejo em concorrer aos exames de 

admissão do curso de Arquitetura. Neste requerimento, constatamos que ele já tinha 

residido em Angola 143 , pois no mesmo documento, notamos que a sua carta de 

identidade, foi emitida no Arquivo de Identificação de Luanda – como veremos, em 

outro momento, Eduardo Paulino cita a sua experiência em Angola antes de ingressar 

no curso de Arquitetura, portanto antes de 1956. 

Após a sua aprovação nos exames de admissão para o curso de Arquitetura, Paulino 

redigiu outro requerimento, na data de 19 de Dezembro de 1956, a requisitar a sua 

matrícula nas cadeiras do primeiro ano. Passa então, a frequentar o curso a partir de 

1957, onde neste ano pede equivalência a algumas cadeiras do primeiro ano, 

provavelmente porque já havia realizado o curso de Construções, Obras Públicas e 

                                            
139 Toda informação utilizada para desenvolver a biografia de Eduardo Paulino é baseada no Arquivo da 
Faculdade de Arquitetura de Lisboa – que no passado pertencia à Escola de Belas Artes de Lisboa –, e 
que, gentilmente, forneceu alguns dados do processo do seu ex-aluno aqui abordado. Esta 
documentação estará em anexo na presente dissertação. 
140 Obtivemos a informação, no Registo Civil, que este arquiteto faleceu a 23 de Setembro de 2010, em 
Portugal. 
141 Existe uma Curiosidade nos nomes dos avôs de Eduardo Paulino: tanto seu avô paterno como o 
materno, apresentarem o sobrenome Paulino – respetivamente, os nomes dos seus avôs são José 
Paulino e Francisco Paulino. 
142 Não conseguimos apurar em que ano terminou este curso. 
143 Não descobrimos em qual intervalo de tempo este facto aconteceu. 
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Minas 144 . Em 1960, Paulino concluiu a primeira fase do Curso Especial de 

Arquitetura145 e posteriormente, na perspetiva de iniciar um estágio profissional para 

obtenção do diploma de arquiteto, passou a ser tirocinante no atelier do arquiteto 

Vasco Miguel de Mello da Silveira Geraldes Cardoso (1926-2006), desde Agosto de 

1962 a Setembro de 1965. Segundo este arquiteto, durante o estágio, Eduardo 

Paulino projetou, pormenorizou e acompanhou obras, “no que revelou sempre aptidão 

e elevado espírito profissional” (Cardoso, 1966). Julga-se que este estágio, ou pelo 

menos parte deste, tenha sido realizado em Luanda, pois existem muitos indícios que, 

durante estes anos em que era tirocinante, esteve de facto em Luanda. Prova disto 

são duas procurações que Paulino passou na cidade angolana – uma em 1963 e outra 

em 1964 – a delegar poderes para que outra pessoa procedesse à sua matricula na 

Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, bem como a requerer exames e “tudo mais 

que [fosse] necessário para os indicados fins da procuração [naqueles anos lectivos e 

seguintes]” (Paulino, 1963). Outro facto que comprova o tempo passado em Angola é 

o seu interesse em deslocar-se para esta ex-colónia no intuito de realizar a sua tese 

de final de curso. Neste âmbito, num requerimento redigido em 30 de Março de 1962, 

Paulino fez o seguinte pedido à direção da Escola de Belas Artes: 

O requerente viveu durante longos anos em África, sobretudo em Angola, continente 
cujos problemas o têm apaixonado, especialmente aqueles que se relacionam com a 
arquitetura. Em 1956, movido por esta paixão, ingressou simultaneamente na Escola 
Superior Ultramarina e no Curso Superior de Arquitetura na Escola que V. Ex.ª mui 
dignamente dirige. Para completar o curso de Arquitetura falta-lhe apenas a execução 
do último concurso de urbanismo e a defesa da tese. Porque pretende que a sua tese 
verse sobre um tema ultramarino, e porque os conhecimentos adquiridos na Escola 
certamente lhe permitirão uma observação “in loco” dos problemas sociais sobre um 
prisma diferente do anterior, pretende deslocar-se aquela Província com a finalidade de 
proceder à análise e estudos dos citados problemas, que para serem conscientes são 
sempre morosos. Em face do exposto pretende o requerente ser informado da 
viabilidade de apresentação de uma tese sobre um tema ultramarino. (Paulino, 1962) 

Deste texto, podemos supor que Eduardo Paulino se deslocou para Angola, onde 

realizou o estágio, ou parte dele, e a sua tese. A tese, intitulada Projecto de uma 

Esplanada Cinematográfica, para um Clima Tropical, foi então apresentada e 

                                            
144 Este pedido foi feito em requerimento à direção da Escola de Belas Artes de Lisboa no dia 16 de 
Janeiro de 1957. 
145 Veremos mais a frente – em entrevista a esposa do arquiteto Botelho Pereira (1938-2008) – que na 
altura, o “curso superior de arquitetura dividia-se em duas fases, uma de quatro anos de teoria e prática, a 
outra que se prolongava por mais uns três anos, uma componente de estágio [e] elaboração de uma tese 
e apresentação e defesa da mesma” (Pereira, 2019). 
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aprovada com dezoito valores. Acreditamos que esta foi concluída entre 1965 e 1966, 

pois, num requerimento146, Paulino relata um incidente que atrasou a sua entrega:  

[...] O requerente é funcionário da Câmara Municipal de Luanda e encontra-se 
atualmente na metrópole, em gozo de licença graciosa, a qual caduca em fins de 
Junho ou princípios de Julho, data em que tem de regressar aquela província, a fim de 
reassumir as suas funções de funcionário. Por razões de ordem económica, o 
requerente aproveitou esta licença, para proceder à execução e defesa da sua tese. 
Como teve oportunidade de esclarecer – no requerimento que acompanhou o seu 
último concurso de urbanismo – a elaboração deste, por extravio de um outro, enviado 
de Angola, veio coincidir com a preparação da tese o que como é fácil de constatar 
provocou um atraso de sua conclusão. Em face das razões apresentadas, vem 
signatária requerer a V. Ex.ª a prorrogação do prazo, para entrega da sua tese, para 30 
de Abril do corrente ano. (Paulino, 1966) 

Através deste requerimento, podemos constatar que em 1966 ainda em Angola, 

Eduardo Paulino trabalhou na Câmara Municipal de Luanda147 e julgamos que em 

finais de 1965, ou início de 1966148, a sua tese já estava concluída, mas devido a este 

incidente ficou atrasada, sendo entregue em meados de 1966. Aliás, o programa149 

síntese apresentado à Escola, sobre a tese de conclusão de curso (ilustração 68), 

corresponde à data de 25 de Outubro de 1965 – existindo ainda a possibilidade de o 

programa ter sido realizado muito antes da conclusão da tese150. Posto estes factos, 

devemos ainda esclarecer se este cinema apresentado e estudado na tese de 

Eduardo Paulino é realmente o Cine Atlântico e de que forma António Ribeiro Santos 

entra nesta equação. Sobre a primeira questão, em nenhum momento deste 

programa151 é mencionado o nome “Cine Atlântico”, e o projeto apresentado é sempre 

designado como “esplanada cinematográfica”152. Sobre a localização desta “esplanada 

cinematográfica”, Paulino explica que: 

Recaiu a escolha desta, após diversos e aturados estudos, sobre uma zona verde 
intensamente arborizada, no centro cívico de um dos mais modernos e novos bairros 
da cidade de Luanda, quase totalmente construído, de grande densidade populacional, 
e ainda desprovido de qualquer tipo de casa de espetáculos. (Paulino, 1965) 

                                            
146 Redigido no dia 31 de Março de 1966. 
147 Não descobrir em que período começou esta atividade. 
148 Vale lembrar que o Cine Atlântico foi inaugurado em Janeiro de 1966, como veremos. 
149 Este programa estava dividido em quatro tópicos, e nele o arquiteto Eduardo Paulino faz uma síntese 
das intenções da tese. Estes tópicos são: I. Preâmbulo; II. Localização; III. Programa; IV. Descrição das 
diversas zonas e dos seus órgãos (bilheteiras e acessos, pavilhão de projeção e seus anexos, bar e seus 
pertences, zona administrativa, casa do guarda, instalações sanitárias). Neste programa foi ainda descrita 
as peças desenhadas e escritas que deveriam acompanhar o projeto (ilustração 68). 
150 Não conseguimos esclarecer este facto. 
151 Redigido por Eduardo Paulino em 1965, e fornecido pelo Arquivo da Faculdade de Arquitetura de 
Lisboa. 
152 Era necessário ter acesso à tese e aos desenhos produzidos para esta, para confirmar se realmente 
se trata do Cine Atlântico. 
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Esta informação é bastante superficial, pois poderia ser a localização em diferentes 

bairros da cidade de Luanda, que na altura eram recém-urbanizados ou parcialmente 

construídos – num período em que Luanda, nas últimas décadas, experimentou uma 

expansão urbana significativa, com construção de vários edifícios (como já vimos no 

Capítulo II da presente dissertação). O bairro da Vila Alice é um dos casos que se 

identifica com esta descrição, cujo projeto de urbanização é anterior a 1954153 e foi 

concretizado gradualmente ao longo do tempo. 

 
 

 
Ilustração 68 - Cópias de algumas páginas do programa do trabalho de conclusão de curso do arquiteto Eduardo 
Paulino, 1965. (Universidade de Lisboa. Faculdade de Arquitetura de Lisboa Arquivo, 1957-1966). 

 
A segunda questão a esclarecer, sobre o papel de António Ribeiro Santos, está 

diretamente relacionada com outra pendência: até que ponto Eduardo Paulino 

contribuiu para a realização deste objeto arquitetónico. O que se sabe é que no âmbito 

da construção deste edifício, foi contactado um “Arquiteto”, que Paulino descreve no 

preâmbulo o seguinte: 

Para levar a efeito a elaboração do projeto da dita esplanada [a Sociedade responsável 
pela construção do cinema recorreu], como era óbvio, aos serviços de um arquiteto, o 
qual entrou imediatamente em contacto com o Gabinete de Urbanização, da referida 
cidade de Luanda, por intermédio do seu plano, das localizações de casas de 
espetáculo deste tipo. 

Surge então, a figura deste “Arquiteto” (que desconhecemos o nome) e julgamos ser 

responsável pela elaboração do projeto do Cine Atlântico. Deste modo, seria este o 
                                            
153 Este assunto será aprofundado no próximo subcapítulo, em que será abordado o Cine Atlântico. 
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arquiteto António Ribeiro Santos? Uma das fontes em que aparece o nome deste 

arquiteto como autor do Cine Atlântico é a tese de doutoramento da arquiteta Maria 

Alice Correia, intitulada O Modelo do Urbanismo e da Arquitetura do Movimento 

Moderno, Luanda 1950-1975 (2018), que através de contacto por e-mail, relatou que 

obteve esta informação num diálogo com o arquiteto José Troufa Real154 (n. 1941), 

onde este arquiteto, que conheceu o arquiteto deste cinema, confirma, assim, ser o 

arquiteto António Ribeiro dos Santos. 

Ainda no programa de tese de Eduardo Paulino, encontramos questões importantes a 

ressalvar, sobre os cinemas em geral naquela época. Paulino salientou a necessidade 

de se criar uma rede de cinemas por Angola de forma a responder à grande procura 

da população por estes equipamentos – esta procura cresceu de tal forma, que se 

tornou até difícil adquirir bilhetes de cinema (Paulino, 1965). Isto vem reforçar o que já 

foi abordado no Capítulo III da presente dissertação, onde referimos que a ida ao 

cinema se tornou num hábito (diário), pelo menos na capital angolana. Deste modo, 

Paulino realçou a necessidade de existir uma empresa que fizesse a gestão destes 

equipamentos dispersos pelo país. No preâmbulo, Eduardo Paulino escreveu que: 

Ao analisar-se o extraordinário afluxo demográfico para a província de Angola, 
verificado nas duas últimas décadas e especialmente após os acontecimentos de 
1961155, não podemos deixar de lhe atribuir a enorme dificuldade, que se depara a 
qualquer cidadão de Luanda na obtenção de um simples bilhete, para qualquer tipo de 
espetáculo, e sobretudo para os de natureza cinematográfica.  

Em face do exposto, fácil é de deduzir, que o número de cidadãos por cadeira, tem 
vindo a aumentar substancialmente e que a aplicação de capitais na construção de 
novas unidades [de cinemas] deveria ser extraordinariamente rentável. Por esse facto, 
qualquer Empresa a formar com esse objetivo deveria, não só de proceder à 
construção de uma cadeia de cinemas em Luanda, como também à de outras nos 
vários distritos daquela província, onde se verificassem análogas condições. 

Admitamos agora, que tal sociedade se constituiu, após os preliminares estudos 
económicos-financeiros e económicos-sociais e que deliberaram mandar construir uma 
Esplanada Cinematográfica, com capacidade mínima de 1200 espectadores.  

Pretendem também, que anexa a essa esplanada, seja prevista uma pequena zona 
administrativa, destinada a centralizar todo o expediente da cadeia de cinemas que se 
propõe construir em Luanda, a qual provisoriamente desempenhará as funções de 

                                            
154 Nascido em Luanda, Troufa Real concluiu o curso de Arquitetura na Escola de Belas Artes de Lisboa 
em 1967. Tentamos entrar em contacto com este arquiteto para apurar mais informações, mas não 
obtivemos sucesso. 
155 Não sabemos qual é o acontecimento mencionado por Eduardo Paulino. No entanto, podemos supor 
que se trata do ataque acontecido no dia 4 de Fevereiro de 1961 e que prenunciou a guerra colonial que 
se iria iniciar em Angola (ver nota 124).  
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sede, enquanto não se proceder à sua construção, onde virá a centralizar-se o 
expediente de todas as cadeias dispersas pela Província e os serviços técnicos 
relacionados com tal indústria. (Paulino, 1965) 

No programa do cinema, na sua tese, o arquiteto Eduardo Paulino considerou 

“espacialmente 5 grupos de zonas distintas”, nomeadamente: bilheteiras e acessos; 

pavilhão de projeção e seus anexos; bar e seus pertences; casa do guarda; e 

instalações acessórias (Paulino, 1965). Nomeadamente, no pavilhão de projeção, 

Eduardo Paulino descreveu que foi previsto: uma sala de cinema com capacidade 

para mil e duzentos espectadores; instalações sanitárias independentes para cada 

sexo; cabine de projeção, dimensionada para quatro máquinas; um ecrã devidamente 

dimensionado de acordo com as dimensões da sala; pequeno palco que permitia levar 

a efeito também, pequenos espetáculos de variedades; camarins individuais e 

coletivos. Estas características também nos levam a crer que realmente este cinema 

trata-se do Cine Atlântico – pois como veremos mais à frente, este desenvolve-se a 

partir da ideia de um pavilhão que concentra parte do programa. No entanto, 

identificamos que Paulino mencionou ainda um fosso para orquestra, que não existe 

(e pelo que se sabe, nunca foi construído) no Cine Atlântico. 

4.1.3. O CINEMA 

Segundo o jornal A Província de Angola, do dia 01 de Janeiro de 1966, seria 

inaugurado nesta data em Luanda, no bairro da Vila Alice, o Cinema Império (hoje 

conhecido como Cine Atlântico), apresentando o filme My Fair Lady (1964) no seu 

“espetáculo de gala” (ilustração 69). Construído como um cine-esplanada, 

apresentava uma capacidade de mil quatrocentos e oitenta e nove lugares. Foi uma 

encomenda da empresa Angola Filmes, acreditando que a autoria do projeto seja do 

arquiteto António Ribeiro Santos – como vimos no subcapítulo passado, apenas 

podemos supor este facto. A princípio, a sala de cinema tinha sido projetada para a 

Baía de Luanda, mas, por motivos desconhecidos, não foi autorizada a sua construção 

(Fernandes, 2015, p. 35). Foi, no entanto, construída na malha urbana pré-existente 

do centro da capital angolana, que cada vez mais crescia com o passar do tempo. 

“Seu grande tamanho e caráter monumental associam esse espaço, ainda hoje, a uma 

ideia de cosmopolitismo típico de uma grande cidade” (Tostões, 2016). 
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Ilustração 69 - Anúncio de inauguração do Cinema Império, no dia 01 de Janeiro de 1966. (A Província de 
Angola) 

 
Sabe-se que, o bairro da Vila Alice – ou parte dele – foi urbanizado antes de 1954156, o 

que nos leva a concluir que em 1966, quando o Cine Atlântico foi projetado, já havia 

uma malha urbana estruturada – já construída ou pelo menos projetada – constituída 

principalmente por “moradias isoladas e, mais tarde, com moradias geminadas e 

blocos para quatro famílias” (Correia, 2018, p. 128). Atualmente, este carácter 

residencial deste bairro permanece complementado, principalmente, com edifícios 

destinados ao comércio e à educação, de forma a apoiar a população local.  

 

                                            
156 Como vemos nos mapas das ilustrações 70 e 71. Na ilustração 70 estão marcadas a laranja “as áreas 
urbanizadas antes de1954 e que tiveram alterações [...] no talhamento dos lotes, são elas: o bairro da 
Caop e uma parte dos bairros Samba, Maculusso, Ingombota, Vila Alice, Congolenses e Terra Nova”; já 
as zonas marcadas a verde “dizem respeito as urbanizadas, num período anterior a 1954, mas que 
sofreram posteriores alterações quanto aos seus arruamentos e aos talhamentos” (Correia, 2018, p. 172). 
Já na ilustração 71 visualizamos as regiões da cidade de Luanda que já existiam no final dos anos 1950, 
entre os quais, o bairro Vila Alice (conforme marcado na ilustração 71) (Correia, 2018, p. 238). 
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Ilustração 70 - Plano de urbanização da cidade de Luanda com áreas urbanizadas antes e depois de 
1954, marcado o bairro da Vila Alice. (Correia, 2018, p. 174) 

 
Ilustração 71 - Plano urbanístico da cidade de Luanda em 1952, aprovado pelo GUC. (Correia,, 2018, p. 239) 
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Ilustração 72 - Localização do Cine Atlântico, onde verificamos a malha urbana atual envolvente deste 
edifício. (Imagem do Google Earth Pro, 2018) 

 
Assim, o Cine Atlântico é ladeado a sul por residências; a este por um grande 

supermercado e residências; a oeste por um enorme terreno expectante; e a norte por 

residências e uma das mais conhecidas escolas da cidade, o Instituto Médio Industrial 

de Luanda157 – IMIL (1952), popularmente conhecido como “Makarenko”. Esta escola, 

apesar de ser dos anos 1950 – época em que já se sentia a transição para uma 

linguagem arquitetónica mais assente nas premissas do Movimento Moderno –, 

apresenta uma linguagem ainda vinculada e promovida pelo regime do Estado Novo, 

onde se conjuga “um certo atavismo figurativo – representado pela torre que [...] 

marca o acesso principal - com uma estrutura dinâmica, decorrente da organização 

funcional em planta158” (Milheiro, 2011, p. 613). Deste modo, numa área urbana, onde 

alguns edifícios imprimiam uma arquitetura ainda bastante influenciada por estilos 

                                            
157  O Instituto Médio Industrial de Luanda “é um instituto médio de carácter técnico-profissional de 
referência em Angola” (Instituto Médio Industrial de Luanda, s.d.).Este fornece cursos nas seguintes áreas 
de formação: informática, eletricidade, mecânica, química e construção civil. O edifício foi projetado pelo 
arquiteto José Manuel Galhardo Zilhão, arquiteto do Gabinete de Urbanização Colonial (GUC) (Milheiro, 
2011, p. 613). Na altura da construção desse instituto, foi batizada como Escola Comercial e Industrial de 
Luanda.  
158 A realização desta escola (como de vários outros edifícios) “[contribuiu] para fixar um ideário estético e 
programático associado aos equipamentos públicos promovidos pelo Estado Novo neste período” 
(Milheiro, 2011, p. 613). 
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passadistas, o Cine Atlântico surge com referências Modernistas. O volume deste 

cinema é desenvolvido num sistema de pilares e cabos tencionados, que sustentam a 

cobertura. Na época, foi um edifício revolucionário na envolvente em que está 

inserido.  

Ao observar o panorama internacional daquela época, vemos que a linguagem 

arquitetónica de alguns cine-esplanadas aqui estudados – como é o caso do Cine 

Atlântico – remetem-nos para a arquitetura praticada na costa oeste americana entre 

1940 e 1960. Podemos citar os arquitetos Frank Lloyd Right (1867-1959), Richard 

Neutra (1892-1970) e John Lautner (1911-1994), bem como vários outros autores 

europeus que após a II Guerra Mundial, fixaram-se no território americano 159  e 

sentiram a necessidade de adequar a arquitetura Modernista às condições 

climatéricas, principalmente na costa oeste – nomeadamente em Los Angeles.  

Esta arquitetura americana Modernista foi bastante explorada nos Case Study 

Houses160, com grande relação com o exterior, onde em muitos casos, o elemento 

horizontal (cobertura) ganha protagonismo, e o programa organiza-se, dinamicamente, 

por baixo desta. Do ponto de vista da materialidade, estes projetos dos Case Study 

Houses – muito comuns em ambiente desértico – apresentavam bastante estruturas 

em aço e vidro, que não é o caso dos cinemas que são aqui estudados, no entanto, a 

ideia de uma arquitetura mais transparente e aberta, em contacto com a natureza é 

similar. Em grande parte dos casos esta transparência e, consequentemente, a 

“invasão da luz” era proporcionada por “estrutura[s] aberta[s] tipo pavilhão” (Smith, 

2006, p. 17). Esta ideia de pavilhão é explorada em alguns dos cine-esplanadas em 

Angola, como é o caso do Cine Atlântico, onde as fachadas, ou algumas delas, são 

abertas para o jardim e a grande cobertura protege grande parte do programa deste 

cinema. 

                                            
159 Como já foi referido – ver nota 39.  
160 Entre 1945 e 1966 realizaram-se experimentos arquitetónicos para a “casa americana”, na Califórnia, 
onde cada caso de estudo foi publicado na revista Arts & Architecture. Na edição número um (1945) desta 
revista lemos o seguinte, na apresentação do problema: “In stating the problem of this, the first of the 
eight Case Study Houses, which the magazine, Arts and Architecture, will build as soon as practicable 
after restrictions are lifted, it is only necessary to invent a fairly typical American family of a type that has, 
in large numbers, indicated its wish to enter the postwar building market. Let us then presuppose a Mr. 
And Mrs. X, both of whom are professional people with mutual business interests, the family consisting of 
one teen-aged daughter away at school and a mother-in-law, who is an occasional welcome guest in the 
house. In this case, we must suppose that the joint income is sufficient to provide ample but not elaborate 
living standards” (Entenza, 1945, p. 43).  
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Ilustração 73 - Alguns dos Case Study Houses mostrando a relação com a envolvente e a disposição das diferentes 
coberturas. Nº 2 (1947), arquitetos Sumner Spaulding (1892-1952) e John Rex (1909-2003); Nº 10 (1947), arquitetos 
Kemper Nomland (1892-1976) e Kemper Nomland, Jr. (1919-2009); Nº 17A (1947), arquiteto Rodney Walker (1910-1986); 
Nº 18A (1948), arquiteto Rodney Walker; Nº 20B (1958), pelo escritório composto pelos arquitetos C. Buff (1926-1989), C. 
Straub (1920-1998), D. Hensman (1924-2002); Nº 26 (1963), pelo arquiteto Beverley "David" Thorne (n. 1924). ([Adaptado a 
partir de:] Entenza, 1947-1963) 

 
Neste contexto, para além destes projetos para casa que nos remetem para a ideia, 

essencialmente, associada à construção de pavilhão, é necessário fazer menção a 

edifícios de cariz Modernista construídos no Brasil, e cuja arquitetura influenciou, 

também, parte dos arquitetos portugueses que trabalharam em África. Algumas 

formas encontradas em cine-esplanadas – novamente associada à ideia de pavilhão – 

remetem-nos também para a arquitetura do arquiteto Oscar Niemeyer161 (1907-2012). 

                                            
161  Existe na arquitetura Modernista brasileira uma clara influência ou relação com a arquitetura 
Modernista europeia – principalmente oriunda da França, Alemanha e Itália –, e Modernista americana. 
No livro Brazil Builds (1943), vemos explícito a relação do Brasil com a cultura proveniente da Europa, na 
época em que o Movimento Moderno fez-se sentir neste país tropical: “A Franga influiu sempre 
grandemente na cultura brasileira, já no campo da educação, já no da literatura, já no da ciência e das 
artes. As ideias revolucionarias do grande arquiteto suísso-francês Le Corbusier foram recebidas com 
simpatia especial pelos jovens arquitetos brasileiros. E seus ensinamentos se puseram em pratica com 
brilho particular no Ministério da Educação e outras obras em Belo Horizonte. Por meio de viagens ao 
estrangeiro e especialmente pelas publicações especializadas, o Brasil familiarizou-se logo com todas as 
minucias da arquitetura moderna da Europa, não apenas a da Franga, mas ainda a da Alemanha e a da 
Itália.” (Goodwin, 1943, p. 81). Já sobre a influência da arquitetura americana, no mesmo livro lê-se que 
pouco da teoria foi utilizada, mas muito da prática Modernista americana foi implementada em território 
brasileiro (Goodwin, 1943, p. 81-84). Na verdade, ao compararmos a parte da arquitetura produzida nos 
EUA, na região desértica a oeste, é clara a semelhança com o Brasil Modernista, principalmente na 
adaptação da arquitetura às condições climatéricas. Sabe-se ainda que, nas primeiras décadas dos anos 
1920, nas escolas de arquitetura no Brasil, já circulavam revistas de arquitetura americana, cultivando um 
lastro americano na formação destes futuros profissionais em arquitetura. (Hormain, 2012, p. 18) Existe 
ainda uma relação comprovada com a revista Arts and Architecture e as escolas brasileiras, onde “a 
Politécnica de São Paulo assinou essa revista no seu primeiro número, e que os engenheiros-arquitetos 
dentro da escola a liam [...]” (Hormain, 2012, p. 19). 
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No Palácio do Planalto (1958-1960) – ilustração 74 –, em Brasília de Niemeyer, vemos 

em parte da fachada a “pureza estrutural” entre pilares e cobertura (Niemeyer, 1958, 

p. 8). Como veremos, esta mesma relação existe no Cine Atlântico, onde a cobertura e 

pilares assumem um papel importante no volume principal do cinema. Ainda sobre as 

colunatas existentes nos Palácios projetados para Brasília, Niemeyer desenvolve a 

seguinte ideia:  

“[...] Ao se estudar os palácios de Brasília não pode ser esquecido [...] a ideia de 
afastar as colunatas dos edifícios, de fazê-las mais trabalhadas e, como ocorreu, mais 
leves, com suas pontas finas, finíssimas, e os palácios como que apenas tocando no 
chão. Não era uma fantasia, mas sim uma opção, que surge naturalmente no 
aprimoramento das técnicas mais variadas, uma tendência espontânea para a 
miniatura.” (Niemeyer apud Katinsky, 1991, p. 8) 

 

 
Ilustração 74 - Palácio do Planalto em Brasília, onde vemos a grande cobertura apoiada em colunatas com 
uma plasticidade permitida pelo betão. (Reis, 2019) 

 
Portanto, queremos aqui propor que esta relação Europa-EUA-Brasil, dentro da 

arquitetura Modernista, se repercutiu na África lusófona. Os exemplos acima 

apresentados apontam-nos para certas características que encontramos no Cine 

Atlântico. Mais uma vez: a ideia de pavilhão; a transparência e o contacto com o 

exterior; e a plasticidade formal, sobretudo da estrutura física. 

O Cine Atlântico, tal como referimos no texto introdutório deste caso de estudo, 

encontra-se entre muros que em momentos, se convertem em volumes e que o 

resguardam do exterior. Está inserido num recinto ajardinado onde uma paisagem 

tropical “passa a ser simulada através do desenho do jardim dentro do lote”, com um 
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conjunto de árvores e vegetação típica do território (Quintã, 2017, p. 35). Deste modo, 

anula-se a vista para envolvente marcada de edificações, e recria-se um novo 

ambiente dentro do recinto deste cinema, onde o edifício principal localiza-se no 

centro do lote, afastado da rua pelo “muro-edifício”, que marca a entrada e inclui a 

bilheteira (Magalhães, 2009, p. 213).   

Observa-se na planta de implantação (ilustração 75), que a vegetação neste cinema 

ocupa, essencialmente, os espaços remanescentes do lote, já que o conjunto do 

volume do cinema, os espaços de apoio ao mesmo e a circulação ocupam perto de 

setenta por cento do recinto – o lote apresenta uma área total de aproximadamente 

cinco mil cento e dez metros quadrados, onde apenas cerca de trinta por cento desta 

área corresponde à espaço arborizado e ajardinado. Na planta de implantação, 

observamos ainda o desenho de uma cobertura translúcida composta por treze 

pirâmides – quatro maiores e seis menores –, que marcam o portão principal de 

entrada ao cinema – como se fosse um portal –, ao mesmo tempo que sombreia 

ligeiramente esta zona. A cobertura é composta por uma estrutura metálica e 

sustentada igualmente por cabos tencionados (ilustração 76), à semelhança da 

cobertura do volume principal do cinema. Existe ainda um acesso secundário (utilizado 

por funcionários) localizado nas traseiras do edifício, onde encontramos a área de 

serviços.  

 

 
Ilustração 75 - Planta de implantação, assinalada a zona do bar. (Ilustração nossa, 2018) 

 

acesso 
principal 

acesso 
secundário 
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Ilustração 76 - Cobertura translúcida que marca a entrada principal do Cine Atlântico. (Hernesto, 
2018) 

 

 
Ilustração 77 - Portão de acesso principal ao cine Atlântico. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 
Ilustração 78 - Vista exterior do muro que alberga volumes usados como loja. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 79 - Vista das traseiras do cinema (alçado posterior), de composição bem mais simples 
do que o alçado principal. Esta fachada protege a zona dos bastidores, por trás do palco e tela de 
projeção; Tostões, 2016. (Hidden Architecture, 2016). 

 
O espaço principal desenvolve-se num anfiteatro coberto, onde um conjunto de pilares 

e tirantes ajudam a sustentar a enorme cobertura – composta por treliças metálicas e 

revestida por chapas (Magalhães, 2009, p. 86). Estes pilares com uma geometria mais 

angular, são em betão à vista – aparentemente revestido com seixos, técnica bastante 

utilizada nos edifícios construídos durante a época Modernista em Angola. Na 

ilustração 80, reparamos que estes elementos verticais transcendem, 

aproximadamente, quatro metros e meio acima do limite da cobertura; na extremidade 

destes pilares, existe uma espécie de “capa metálica” por onde partem os tirantes, 

sendo estes últimos, inferiormente, fixados no pavimento. 

 

 
Ilustração 80 - Detalhe do cruzamento entre o pilar e a cobertura; Tostões, 2016. (Hidden 
Architecture, 2016). 
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Lateralmente, o edifício encontra-se aberto para o jardim, sendo encerrado por dois 

volumes nos topos: um principal a norte com dois pisos, onde se situa a entrada; e 

outro a sul que alberga o palco e bastidores. Estas fachadas laterais encontram-se 

orientadas no sentido este-oeste, e recebem a luz do amanhecer e do entardecer. “No 

corpo principal, a fachada de composição simétrica é marcada pelo acesso ao topo 

superior do anfiteatro através de um sistema misto de rampas e escadas.” 

(Magalhães, 2009, p. 86) No piso térreo encontramos ainda um bar (no jardim), casas 

de banho públicas (no corpo principal) e outros serviços de apoio.  

A maioria dos acessos são feitos a partir do jardim: a sala de cinema é acedida por 

meio da caixa de escadas localizada na fachada principal do edifício e que nos leva 

para o primeiro piso (na zona dos camarates e cabine de projeção), ou pelas fachadas 

laterais abertas que nos leva à plateia pela cota mais baixa ou intermédia; os acessos 

aos sanitários (situados no piso abaixo ao da cabine de projeção) também é feito 

pelas fachadas laterias, conforme indicado na ilustração 82; o acesso ao palco é feito 

por um conjunto de rampas a partir da sala de cinema, ou pelos bastidores 

(localizados por trás da tela); os bastidores são acedidos pela fachada posterior. A 

fachada principal (ilustração 81) do cinema possui na parte superior um painel de 

madeira esculpido pelo artista A. Vidigal162 e baixos relevos de Eduardo Zink163 (pai do 

escritor Rui Zink164) (Garcia, 2016, p. 213). A partir da sala conseguimos visualizar o 

jardim tropical, “apenas perceptível pelos vãos vazados que os suportes da cobertura 

permitem lateralmente” (Quintã, 2017, p. 35).  

 

 
Ilustração 81 - Fachada principal do volume do Cinema Atlântico, dentro do recinto murado. (Ilustração 
nossa, 2018) 

 
 
 

                                            
162 O nome deste artista esta assinado no painel de madeira na fachada deste cinema. Desconhece-se a 
data de nascimento do artista, bem como o seu primeiro nome. 
163 Data de nascimento desconhecida. 
164 n. 1961 
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Ilustração 82 - Planta piso 1:      corpo do palco e bastidores; sala de projeção;   camarotes. 
Marcado a vermelho as entradas para os sanitários. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 
Ilustração 83 - Detalhe do painel de madeira que constitui a fachada principal do volume 
do cinema. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 
Ilustração 84 - Vista panorâmica para o volume do Cine Atlântico, a partir do portão de 
entrada. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 85 - Corte Longitudinal pelo Cine Atlântico. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Este cinema foi construído para impressionar, pela sua estrutura complexa, não 

vivendo apenas de exibição de filmes (Garcia, 2016, p. 213): “Aos sábados, tornou-se 

paragem obrigatória da juventude, por causa dos populares festivais de rock ali 

organizados” (Garcia, 2016, p. 213). Como referido no texto introdutório, este cinema é 

marcado pela espetacularidade e brilho de alguns dos seus materiais (principalmente 

os de revestimento), onde encontramos superfícies metalizadas, douradas e 

cintilantes, que conjugam com os diversos acabamentos da madeira, com as 

argamassas nos pavimentos e ainda alguns apontamentos em pedra. Prevalece a 

seguinte paleta cromática (ilustração 86): PANTONE 439 C; PANTONE 725 C; 

PANTONE 7518 C; PANTONE 5005 C; PANTONE 7517 C; PANTONE 721 C; 

PANTONE 7506 C; PANTONE 7535 C; PANTONE 7504 C; PANTONE 409 C. 

 
Ilustração 86 - Paleta cromática do Cine Atlântico. Da esquerda para a direita, temos: PANTONE 439 C; 
PANTONE 725 C; PANTONE 7518 C; PANTONE 5005 C; PANTONE 7517 C; PANTONE 721 C; PANTONE 
7506 C; PANTONE 7535 C; PANTONE 7504 C; PANTONE 409 C. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Dos materiais registados fotograficamente (como verificamos na ilustração 87), 

salientamos: 1. pilares do cinema em betão à vista; 2. pilares no volume do bar 

revestido em mosaico; 3. pavimento do jardim do cinema composto por seixos e 

argamassa, animado por um padrão de formas circulares; 4. parede de um dos 

volumes exteriores revestida em pastilhas cerâmicas douradas; 5. pavimento do 

volume do cinema em betonilha; 6. paredes no primeiro piso do volume animadas com 

elementos em betão pintado a tinta; 7. teto do volume do cinema com uma espécie de 

material plástico; 8. pinturas que rematam o palco do cinema; 9. parede exterior do 

cinema (próximo à estrada para as instalações sanitárias) com uma composição 

tridimensional; 10. painel esculpido em madeira com figuras humanas (na fachada do 
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cinema); 11. parede no volume do bar revestida em pedra; 12. teto na caixa de 

escadas que levam a zona de camarotes, revestido por um ripado de madeira; 13. 

porta de acesso às instalações sanitárias em metal; 14. ripado de madeira na zona 

dos camarotes; 15. pavimento em argamassa na caixa de escadas. 

 

 
Ilustração 87 - Texturas e variedade cromática dos materiais no Cine Atlântico. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 
Ilustração 88 - Indicação de onde foram registadas as diferentes texturas apresentadas na ilustração 87. 
(Ilustração nossa, 2018) 
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De todos os cinemas visitados e usados como caso de estudo, este mostrou ser o 

melhor conservado. Até hoje, é palco de concertos musicais, mais destinado ao 

público jovem. Nota-se assim que o Cine Atlântico apenas abre as portas para estes 

eventos circunstanciais, muito diferentes de uma realidade não muito distante, onde 

havia sessões de cinema diárias. Sente-se a necessidade de elevar as 

potencialidades desta estrutura que sempre teve grande notoriedade na cidade, junto 

com um conjunto de cinemas construídos por todo o país e que hoje encontram-se 

abandonados ou pouco explorados.  

 

 
Ilustração 89 - Vista a partir do interior para o portão de entrada para o cinema. (Ilustração nossa, 2018) 

 
 

 
Ilustração 90 - Vista para os camarotes. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 91 - Interior da sala de cinema, vista para a plateia, volume da sala de projeção e o nível 
mais elevado da plateia. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 
Ilustração 92 - Interior da sala de cinema, vista para a tela e palco. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 
Ilustração 93 - Sistemas de escadas e rampas no volume principal do cinema. (Ilustração nossa, 
2018) 
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Ilustração 94 - Vista para o bar. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Ilustração 95 - Instalação sanitária masculina localizadas no piso 0, por baixo da cabine de 
projeção e dos camarotes; Tostões, 2016. (Hidden Architecture, 2016). 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Ilustração 96 - Entrada as instalações sanitárias. 
Notamos o encontro entre a porta metálica e a 
parede com uma composição tridimensional 
(ambas com proporção e alinhamentos 
semelhantes)  (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 97 - Pinturas que rematam o palco do cinema. (Ilustração nossa, 2018) 

 

 
Ilustração 98 - A esquerda, os bastidores localizados por trás da tela de projeção. Este espaço desenvolve-se em duas cotas, onde o 
uso do mezanino permite que o piso mais baixo ganhe pé direito duplo. A direita, a entrada para os bastidores, na fachada posterior. 
(Ilustração nossa, 2018) 

 
Observamos, então, que o Cine Atlântico para além de pertencer à tipologia aberta de 

cinemas, desenvolve-se a partir da ideia de pavilhão, onde a plateia encontra-se entre 

dois volumes e aberta para o exterior pelas fachadas laterais. Nas ilustrações 99 e 100 

vemos um esquema que resume como este cinema se organiza, lembrando que a 

vegetação neste cinema assume um papel secundário em relação ao espaço 
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construído, pois em termos de ocupação do lote, apresenta menor percentagem. Esta 

informação será importante mais adiante, quando compararmos este cinema ao Cine 

Flamingo, que embora também pertença à tipologia aberta, verifica-se uma relação 

espaço construído-espaço arborizado de diferentes características. 

 
Ilustração 99 - Imagem tridimensional esquemática do Cine Atlântico – estudo de sombras. (Ilustração 
nossa, 2019) 

 

 
Ilustração 100 - Axonometria/esquema do cinema. A vermelho, a plateia; a verde, os espaços em que está 
presente vegetação. (Ilustração nossa, 2019) 
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4.2. O CINE FLAMINGO 

4.2.1. TEXTO INTRODUTÓRIO: FLAMINGO, ENTRE OS MANGAIS E O OCEANO 
ATLÂNTICO 

O Cine Flamingo é um cinema que vive bastante a paisagem exterior. No caminho até 

este objeto arquitetónico, temos quase sempre a presença e o “cheiro” do mar do 

nosso lado direito. Postos no local onde está localizado, uma escadaria marca a 

entrada do Cine Flamingo. Pelo exterior, conseguimos visualizar a imponente 

cobertura, que pela sua dimensão, nos faz sentir pequenos naquele espaço. A 

fachada exterior resume-se a um plano marcado pela sua horizontalidade (muro), 

rematado com uma “coroa” – as vigas em betão que compõem a cobertura e 

prolongam-se para o exterior, marcando a entrada para o cinema. O muro é ainda 

assimétrico e possui paredes ondulantes que transmitem ritmo e movimento. Nas 

concavidades da parede, à direita do portão principal, existem canteiros e uma 

cobertura irregular. Desde logo, sentimos que este é um cinema marcado pela 

presença da cor, pois o seu muro é animado com um padrão cromático em tons 

pastéis. 

Ao cruzar o portão, deparamo-nos com um painel de azulejos, cuja pintura nos remete 

para a designação do próprio cinema (Flamingos), por trás deste, existe a cabine de 

projeção. A cobertura do cinema, bem como a estrutura que a compõe salta-nos à 

vista, pois é grandiosa e, agora, por baixo dela, a sensação de sermos pequenos 

aumenta. O volume da cabine de projeção impede-nos de visualizar de imediato a 

plateia e a tela – como se fosse criado um espaço de entrada, um átrio, limitado por 

este volume, que contém também um espelho de água e arborização, criando um 

cenário bastante tropical e fresco. A passagem deste primeiro cenário para a “atração 

principal”, é feita contornando a caixa de projeção, o que evidência uma planta 

bastante fluida, onde o programa é percorrido de forma livre. Deparamo-nos, então, 

com um espaço amplo, onde podemos contemplar a paisagem dos mangais por trás 

do plano vertical que compõe a tela165. Um espelho de água, com uma forma bastante 

orgânica, separa a plateia do palco, e estando na plateia estamos bastante expostos 

ao céu aberto.  

                                            
165  Hoje, com a quantidade de construções na envolvente – principalmente destinadas a função 
residencial –, é cada vez mais difícil observar os mangais. 
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A grande tela de cinema é um plano em betão armado situado num palco, estando 

ligeiramente elevada do pavimento através de ligeiros pilotis, dando a impressão de 

flutuar quando se olha de longe. Por cima do palco, conseguimos visualizar a 

paisagem de novas construções e parte dos mangais que se encontram nas traseiras 

do cinema. O pavimento do cinema é carregado de cores, feito com betonilha 

pigmentada em várias cores e tonalidades. Na zona da plateia, esta diversidade de 

cores mantém-se, no entanto, é usado mosaico como revestimento do pavimento. A 

plateia desenvolve-se num plano inclinado, vencendo parte do desnível até a zona de 

serviço e bastidores – que se desenvolve por trás da tela. Hoje, já não se encontram 

os bancos originais – sem ter a certeza do destino que lhes foi dado. Em toda a 

esplanada existem várias espécies de árvores, que combinado com as cores vibrantes 

dos vários materiais, reforçam um ambiente tropical em todo cinema.  

4.2.2. O ARQUITETO 

Francisco Castro Rodrigues, vulgarmente chamado por “arquiteto do Lobito”, nasceu 

em Lisboa, no dia 1 de Outubro de 1920, e faleceu na mesma cidade, a 2 de Maio de 

2015. Frequentou o curso de Arquitetura na Escola de Belas Artes de Lisboa, 

formando-se no ano de 1949, num ambiente académico conservador. Castro 

Rodrigues passou a cultivar grande interesse pelos movimentos internacionais, sendo 

Le Corbusier uma referência para a sua geração (Milheiro, 2012, p. 69). Esta 

influência, e todo o fervor do Movimento Moderno na época, marcaram a sua vida 

profissional. Entre 1946 e 1953, “partilha atelier com João Simões [1908-1993] e José 

Huertas Lobo [1914-1987], do qual sairão projetos para Angola, Cabo Verde e São 

Tomé e Príncipe, sempre realizados à distância” (Magalhães, 2009, p. 196). Nesta 

equipa, devemos incluir ainda o arquiteto Celestino Castro (1920-2007), que junto com 

os outros três arquitetos foi contratado pela Câmara Municipal de Lisboa para projetar 

um conjunto habitacional para a Avenida Estados Unidos da América (1951-1952), 

que nunca foi construído (Magalhães, 2009, p. 196). Junto com Celestino Castro, 

Castro Rodrigues foi responsável pela primeira tradução integral da Carta de Atenas, 

publicada na revista Arquitetura em 1948.  

É importante referir que Castro Rodrigues, fez parte da geração de arquitetos que 

participou do 1º Congresso Nacional de Arquitetura (1948), onde expôs textos com 

João Simões e José Huertas Lobo, na área da Habitação, Ensino e Exercício da 

Profissão e participou também do 3º Congresso da União Internacional de Arquitetos 
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(UIA) (1953), “onde [foi] membro da Comissão da Exposição que acompanh[ou] o 

evento ‘Arquitetura Contemporânea Brasileira’” (Magalhães, 2009, p. 196). Foi grande 

entusiasta da arquitetura Modernista brasileira, e neste 3º Congresso, para além de 

apresentar uma mostra desta arquitetura, levou a Portugal uma comitiva oficial 

brasileira, que incluía nomes como Wladimir Alves de Souza (1908-1994) e Lúcio 

Costa (1902-1998). Deu-se aqui, uma maior aproximação e afinidade a esta 

arquitetura (Magalhães, 2009, p. 71). 

Foi membro do Movimento de Unidade Democrática (MUD) Juvenil166 , no Partido 

Comunista Português (do qual se aparta em 1952), o que demostra o seu interesse 

em questões políticas e sociais, pertinentes na sociedade (Milheiro, 2012, p. 69). Para 

Castro Rodrigues, “a arquitetura moderna funciona como uma fuga aos esquemas 

historicistas que os arquitetos portugueses se sentem obrigados a seguir na 

Metrópole” (Milheiro, 2012, p. 68). Fez parte do quadro do Gabinete de Urbanização 

Colonial, em torno do ano de 1948, onde colaborou com o arquiteto João António 

Aguiar (1906-1974) no Plano de Urbanização do Lobito, o que resultou num convite no 

início de 1953, feito pelo presidente da Câmara Municipal do Lobito, o comandante 

Pina Cabral, a fixar-se naquela região (Milheiro, 2012, p. 68). Chega assim, a Angola 

no ano de 1954. É nas cidades do Lobito (Benguela) e do Sumbe (Kwanza-Sul), onde 

Castro Rodrigues desenvolveu grande parte da sua arquitetura.  

Das suas obras e intervenções urbanas podemos citar: o Bloco Sol no Lobito (1952); o 

Mercado do Lobito (1958-1959) (ilustração 101); Ampliação do Paços do Concelho do 

Lobito (1953); Aerogare do Lobito (1964); Jardim Infantil João de Deus (1955); Edifício 

Universal no Lobito (1961); Cine-Esplanada Baía (c. 1960); Cine-Esplanada Flamingo 

no Lobito (1963); Liceu Nacional do Lobito (1966-1967) – ilustração 102; Igreja do 

Sumbe (1966); Liceu Municipal do Sumbe (1973); Paços do Concelho do Sumbe (c. 

1970); Câmara Municipal da Ganda (c. 1971); Bairro Municipal em autoconstrução no 

Alto do Liro167 (1970-1973); Fábrica de Tintas Robbialac, no Lobito (c. 1973).  

                                            
166 Organismo decorrente do Movimento de Unidade Democrática criado em Outubro de 1945 e proibido 
em Março de 1948 (Milheiro, 2012, p. 69) 
167 O Bairro Municipal em autoconstrução no Alto do Liro, projetado para conter 7500 fogos em dois anos 
e pensando para os ‘indígenas’, baseava-se numa nova Legislação colonial, onde a Câmara era 
responsável pelas fundações, e o restante material era oferecido (cimento da fábrica do Lobito,  tijolos da  
Catumbela,  chapas da cobertura da fábrica de Benguela). (Fernandes, 2015, p. 47) “’A experiência, com 
muito êxito, pode considerar-se precursora do que se fez em Portugal com o SAAL, depois de 1974’”. 
(Rodrigues apud Fernandes, 2015, p. 47)  
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Ilustração 101 - Mercado do Lobito (data desconhecida). (Fernandes, 2009, p. 42) 

 

 
Ilustração 102 - Liceu Nacional do Lobito nos anos 60, aproximadamente. (Fernandes, 
2009, p. 44) 

 
Foi pioneiro do Cineclube do Lobito, que passou a ser bastante frequentado pelos 

funcionários dos Caminhos de Ferro de Benguela e das pessoas ligadas à 

administração local (Quintã, 2017, p. 32). Trabalhou ainda como diretor dos Serviços 

de Urbanização e Arquitetura e membro da Comissão Cultural, Divulgação e Turismo 

da Câmara Municipal do Lobito. Enquanto membro desta e também como cabecilha 

do Núcleo de Estudos Angolano-Brasileiros, promoveu diversas exposições, das quais 

se destaca “A Arquitetura Moderna Brasileira” (1961), na Associação Comercial 

(Magalhães, 2009, p. 196). Como grande entusiasta da arquitetura brasileira168, como 

já foi referido anteriormente, nesta exposição no Lobito, Castro Rodrigues trouxe 

Brasília ao centro, bem como as principais realizações Modernistas do país. Para este 
                                            
168  Este entusiasmo já trouxe desde os tempos em que morava em Lisboa, quando colaborou na 
montagem da exposição que se realizou na capital portuguesa na sequência do III Congresso da União 
Internacional de Arquitetos, em 1953. (Milheiro, 2012, p. 449-450) No entanto, nunca teve contato direto 
com o país, sendo que todo conhecimento foi adquirido pelos livros. (Milheiro, 2012, p. 107) 
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arquiteto, a arquitetura produzida no Brasil era a demonstração “de uma expressão 

tropical moderna que [desejava] implantar no Lobito e a exposição [era] uma forma de 

a publicitar junto das elites culturais e governamentais da cidade” (Milheiro, 2012, p. 

449-450).  

É necessário destacar também a sua atividade no planeamento urbano. Castro 

Rodrigues percebeu de imediato, a velha “aspiração” do Lobito, “a de passar da 

‘cidade do mangal’,  insalubre e litorânea, para a mais ampla e expansiva ‘cidade do 

morro’, com uma dimensão moderna” (Fernandes, 2015, p. 43). Elaborou planos 

urbanísticos para esta cidade, bem como para a Vila da Catumbela e para o Sumbe 

(antigamente conhecido como Novo Redondo) (Milheiro, 2012, p. 73). Ao trabalhar 

como funcionário municipal, Castro Rodrigues corrigiu os erros do plano de 

urbanização oficial de 1944. Alguns dos pressupostos para este novo plano incluíam: 

[...] uma série de linhas de atuação escalonadas estrategicamente no tempo, numa 
linha metodológica muito positiva, socialmente consciente e generosa (num verdadeiro 
“plano-processo”),  privilegiando o ordenamento urbano, a expansão planeada e 
arquitetura qualificada; [...] a consolidação da restinga, por forma a poder salvar a 
abertura ao mar da cidade, e expandir o Porto da Baía interior – o que foi conseguido 
com um sistema sequencial de quebra-mares; [...] novo aeroporto para fora da área de 
expansão urbana, na direção Sul, de Benguela (para servir as duas cidades a um 
tempo). (Fernandes, 2015, p. 43-45)  

Concluiu finalmente o plano Diretor do Lobito (aprovado em 1975, já pelo governo da 

Nova República), onde se previa uma cidade para um milhão de habitantes em 2000, 

um novo aeroporto e novo acesso por ferrovia169 (Fernandes, 2012, p. 49). A influência 

do mestre Le Corbusier também marca as suas obras e o uso do betão torna-se uma 

questão relevante. Era apologista de que este material deveria ser usado na sua 

expressão verdadeira (aparente), evitando-se “‘revestir belos e fortes ornamentos com 

argamassas pobres e pinturas mais débeis ainda’” (Rodrigues apud Milheiro, 2012, p. 

101-102). Nos seus edifícios, elementos arquitetónicos como palas e grelhas são 

recorrentes, bem como intervenções artísticas nas suas superfícies170.  

Uma vez fixado nas colónias, uma das suas ambições era a consolidação de uma 

sociedade colonial miscigenada e aberta, insistindo “numa ideia de civilização apoiada 

                                            
169 O arquiteto viu estas hipóteses caminhar para a realidade, quando, convidado pela Câmara do Lobito 
na ocasião dos festejos dos 80 anos da urbe (1912-1992), pôde rever e visita-la novamente (Fernandes, 
2015, p. 49)  
170 Como é o caso do Edifício Sol (que vimos no capítulo II), onde a fachada lateral contém dois murais 
“Sol” e “A Lua Embruxada”, pintados diretamente na fábrica “Viúva Lamego ” pelo artista Ribeiro de Pavia 
(1907-1957). 
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na coabitação das diferenças raciais, religiosas, políticas e sociais” (Milheiro, 2012, p. 

91). Deste modo, muito se dedicou à cidade que o acolheu, tornando-se num caso 

singular “de autor que foi evoluindo a sua participação numa cidade luso-africana,  

com a visão e a possibilidade prática do controlar (pelo menos em parte) a sua 

dimensão e qualidade” (Fernandes, 2015, p. 43). A sua área de intervenção alcançou 

as mais variadas escalas, deixando assim, um estimada obra arquitetónica, 

principalmente no Lobito, “em termos de planeamento/expansão, de sistema 

zonamento funcional, de desenho urbano e mobiliário,  de espaços verdes, [...] 

equipamentos, para habitação de classe média e de tipo “social” (Fernandes, 2015, p. 

43). Em 1987, após 34 anos em Angola, regressa para Portugal, por motivos de 

perseguição política (Milheiro, 2012, p. 74). Em 2009, Francisco Castro Rodrigues teve 

a oportunidade de publicar a sua biografia, intitulada Um Cesto de Cerejas, conversas, 

memórias, uma vida, baseada numa série de entrevistas com Eduarda Dionísio 

(Milheiro, 2012, p. 69).  

4.2.3. O CINEMA 

O Cine Flamingo foi projetado pelo arquiteto Francisco Castro Rodrigues em 1963, no 

Lobito. Com capacidade para mil e duzentos espectadores, está localizado na zona 

costeira desta cidade, entre o oceano atlântico e os mangais (ilustração 103 e 104), 

onde antigamente repousavam muitos flamingos (daí a sua denominação). Construído 

sob forma de cine-esplanada, o projeto de estruturas ficou sob responsabilidade do 

engenheiro Bernardino Machado171.  

O projeto foi solicitado pela empresa Ferreira da Silva, Ltd. e pela Sociedade de 

Cinemas do Lobito, em Março de 1961172, como consta no processo solicitado à 

Câmara Municipal do Lobito, posteriormente esta mesma empresa requisitou a 

aquisição de um lote de cinco mil metros quadrados no Bairro do Compão, onde 

surgiria o Cine Flamingo, na Avenida Brasil. Ainda neste processo, constatamos 

alguns fatos interessantes sobre a escolha da localização deste cinema, concluído em 

1963. Dois factos são relevantes: primeiro, o de que se pretendia erguer um cinema 

semelhante ao do Miramar em Luanda; segundo, o da rápida constatação de que a 

geografia e condições do Lobito, não permitiam esta grande construção nos seus 

                                            
171 Data de nascimento desconhecida. 
172 Todo o processo do Cine Flamingo refente à Câmara Municipal do Lobito, bem como parte do projeto 
deste cinema, usado na presente dissertação, foi fornecido pela Fundação Docomomo em Angola, 
sediada em Luanda, Angola. 
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morros, o que levou a uma escolha meticulosa de um lugar apropriado e definitivo, no 

Bairro do Compão (ilustração 105 a 107). 

 

 
Ilustração 103 - Vista aérea sobre o Cine Flamingo (no canto inferior esquerdo), circa 1970. Na 
imagem nota-se que o cinema está entre o mar e os mangais do Lobito, pois não existia, na altura 
em que a foto foi registada, construções por trás deste cinema (Ferrari, circa 1950-1970) 

 

 
Ilustração 104 - Localização do Cine Flamingo. (Imagem do Google Earth Pro, 2018) 
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Ilustração 105 - Processo nº 25-PFL/961, de Março de 
1961, referente ao pedido de construção do Cinee 
Flamingo, solicitado à Câmara Municipal do Lobito. Noo 
entanto, deste processo apenas tivemos acesso aoss 
documentos aqui mencionados. (Fundação Docomomo 
Angola, 2014) 

 
Ilustração 106 - Pedido à Câmara Municipal do 
Lobito de aquisição de terreno, situado no Bairro do 
Copão, pela empresa Ferreira da Silva, Lta., em 
1961, com o objetivo de construir uma esplanada 
cinematográfica. (Fundação Docomomo Angola, 
2014) 

 
Ilustração 107 - Despacho da Câmara Municipal do 
Lobito, onde encontra-se indicações para o melhor lugar a 
se instalar a esplanada cinematográfica. (Fundação 
Docomomo Angola, 2014) 

 
Ilustração 108 - Documento informativo dirigido à 
Câmara Municipal do Lobito, redigido pelo arquiteto 
Francisco Castro Rodrigues. (Fundação 
Docomomo Angola, 2014) 

 
Na época, para o Bairro do Compão estava previsto um plano de urbanização para a 

zona, e como se verifica na ilustração 103, este território não estava ainda bastante 
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densificado, como observamos na atualidade – portanto, a envolvente mais próxima e 

evidente ao cinema era o oceano Atlântico e os mangais, e algumas construções que 

aos poucos se iam pronunciando. Num documento informativo à Câmara Municipal do 

Lobito (ilustração 108), do dia 9 de Março de 1962, Castro Rodrigues referencia que 

não houve alterações ao plano urbano devido ao projeto para o cinema, no entanto, 

houve a necessidade de “proceder a uma translação da Praça Marginal e da Avenida 

Central [previstos em plano urbano] do novo bairro para permitir manter aquele plano 

e as construções” (Rodrigues, 1962). Neste documento, o arquiteto menciona ainda 

construções pré-existentes naquele bairro nas na Avenida Brasil (para onde está 

direcionada a fachada principal do cinema) e em outras ruas próximas. Verificamos 

que, existia alguma construção significativa naquela zona – provavelmente, 

maioritariamente residencial como permanece até a atualidade.  

Após a sua construção, esta obra ficou conhecida pelo seu carácter monumental e de 

traços modernos. Identificamos nas primeiras plantas de implantação deste cinema 

diferenças, em termos de desenho, em relação à versão construída. Na ilustração 109 

vemos o volume do cinema implantado no centro do recinto e abraçado por uma zona 

arborizada. Já na ilustração 110, vemos uma implantação mais parecida com o edifício 

construído, onde o estacionamento de veículos já está projetado, mas, no entanto, o 

recinto do cinema é apresentado apenas por uma mancha, sem muitos detalhes, onde 

podemos notar um eixo vertical que divide o lote pela metade, aproximadamente.  

 

 
Ilustração 109 - Estudos para implantação do cine-esplanada. (Rodrigues, circa 1961) 
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Ilustração 110 - Estudos para implantação do cine-esplanada. (Rodrigues, circa 1961) 

 
No projeto final, o espaço da plateia, palco e serviços ocupa cerca de cinquenta e 

cinco por cento do recinto, enquanto o jardim e esplanada ocupam o restante espaço 

(ilustração 111). Desta forma, podemos supor que na planta da ilustração 110 o 

arquiteto Castro Rodrigues já começava a esboçar a ideia 173  de dividir o recinto, 

consagrando às zonas verdes um papel tão importante quanto ao espaço de 

visualização de cinema em si. Diferente do que acontece no Cine Atlântico, onde a 

vegetação ocupa um lugar secundário em relação ao volume do cinema e seus 

apoios. No Cine Flamingo existe um maior equilíbrio entre zonas construídas e zonas 

ajardinadas que envolvem todo o recinto. 

O complexo construído associado a este cinema é também de dimensões maiores do 

que o do Cine Atlântico. O seu programa encontra-se distribuído pelo lote, onde 

encontramos alguns equipamentos de apoio, como bilheteiras, bares e as instalações 

sanitárias próximos à fachada principal e os bastidores por baixo do palco, junto à 

fachada posterior (como vemos na ilustração 111). A plateia está inserida num plano 

inclinado e é direcionada para oeste; já a tela de projeção assente sobre um palco, 

está direcionada para este.  

                                            
173 Não foi possível confirmar esta informação, pois não identificamos as datas das duas plantas de 
implantação apresentadas. 
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Ilustração 111 - Planta piso 0: corpo do palco e bastidores; sala de projeção; camarotes; 

bares; bilheteira e escritórios;       sanitários. ([Adaptado a partir de:] Fundação Docomomo 
Angola, 2014) 

 
Ilustração 112 - Vista do volume da cabine de projeção e espelho de água. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Existem dois acessos ao cinema: um principal, feito através de um portal metálico, que 

nos leva a um espaço de distribuição (ilustração 112), que contém um espelho de 

água; e outro secundário, feito numa cota inferior, utilizado por funcionários e que nos 

leva para uma zona de serviço e bastidores. Ao entrarmos para o recinto do cinema 

pelo acesso principal, observamos o volume da cabine de projeção (ilustração 112), 

acesso 
secundário 

acesso 
principal 
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que parece flutuar, pois eleva-se do solo, sendo acessada através de rampas torcidas 

(Magalhães, 2009, p. 216). O exterior da cabine, bem como a fachada principal do 

edifício, é revestido por painéis decorativos em marmorite policromada – desenhados 

pelo próprio arquiteto, “que defendia a síntese das artes e a ideia de obra global” 

(Magalhães, 2009, p. 87).  À semelhança de outros cine-esplanadas, o desenho do 

muro é feito de forma meticulosa, apresentando formas livres e ondulantes, sendo 

assimétrico na fachada principal (ilustração 113) e rematado pela enorme cobertura do 

cinema, pois, ao contrário do que acontece em grande parte das cine-esplanadas, 

onde este elemento horizontal pertence apenas ao interior do lote, “Castro Rodrigues 

desenha uma extensão parcial da pala sobre o lado exterior do muro, mantendo a 

referência ao pórtico clássico e assinalando a entrada no recinto” (Quintã, 2017, p. 

32). Portanto, a grande cobertura deste cinema pode ser visualizada a vários metros 

de distância, a partir do exterior.  

 
Ilustração 113 - Alçado principal do cinema e corte pela plateia e ecrã. Vemos marcado no corte, o pormenor da 
ilustração 114. ([Adaptado a partir de:] Fundação Docomomo Angola, 2014) 

 
Ilustração 114 – Pormenor estrutural. (Fundação Docomomo Angola, 2014) 
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O Cine Flamingo destaca-se também, pelo complexo perfil de vigas e pilares, 

inclinados, em betão armado aparente, suportados por tirantes metálicos (vemos este 

pormenor na ilustração 114) que formam uma pala com uma configuração em “V”, 

atingindo um vão suspenso de dezasseis metros (Quintã, 2017, p. 32). Esta maciça 

estrutura sombreia a circulação no espaço que antecede a plateia junto da entrada, 

bem como parte da própria plateia (ver corte do edifício na ilustração 113), sendo na 

altura a cobertura revestida por chapas metálicas – hoje, praticamente inexistentes, 

sendo a estrutura invadida e apropriada pela arborização (Quintã, 2017, p. 32).  

A plasticidade dos pilares e vigas neste cinema, possibilitada pelo uso do betão 

armado, leva-nos às formas menos rígidas e ortogonais, onde é explorada a inclinação 

em diferentes direções, criando, deste modo, uma cobertura angular que não é 

observada somente na estrutura que compõe a grande cobertura do cinema, mas 

também em outros elementos, como uma cobertura em ziguezague que compõem 

parte do muro que limita o recinto do cinema (ilustração 115). 

 

 
Ilustração 115 - Alçado principal do cinema Flamingo. Vemos marcado a vermelho, a cobertura em ziguezague 
que protege, um bar e instalações sanitárias. Este elemento pousa sobre o muro, formando a fachada principal do 
cinema. (Ilustração nossa, 2018) 
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Ilustração 116 - Steel House (1962), Palm Springs por Donald 
Wexler (1926-2015). (Gibson, 2018a) 

 
Ilustração 117 - Chris Menrad's Home (1957), Palm Springspor 
William Krisel (1924-2017). (Guilhem, 2016) 

 
Ilustração 118 - Tramway Gas Station (1965), Palm Springs 
por Albert Frey (1903-1998) e Robson Chambers (1919-1999). 
(Gibson, 2018b) 

 
Tal como foi feito ao abordarmos o Cine Atlântico, aqui também serão apresentados 

algumas obras que espelhavam o panorama internacional da época em que o Cine 

Flamingo foi construído. Em alguns projetos entre os anos 1940 e 1960 realizados na 

costa oeste dos Estados Unidos da América vemos o carácter majestoso dado às 

coberturas, onde estas assumem uma presença e importância significativa. Em Palm 

Springs174, na Califórnia, encontrarmos casos onde este elemento é levado ao auge, 

ganhado formas bastante arrojadas e angulares.  

Grande parte destes edifícios nesta cidade do deserto californiano primavam pelo “uso 

do vidro e linhas retas, o denominado modernismo do deserto está ligado a um estilo 

de vida de simples elegância e informalidade175” (Lima, 2011). Estas obras no deserto 

valorizavam a envolvente, e pelo clima quente ambiente, era possível tirar partido de 

espaços abertos – tal como acontece no Cine Flamingo.  

                                            
174 “Palm Springs é uma cidade americana situada no interior do estado da Califórnia, na parte oeste do 
vale Coachella, que possui aproximadamente 45 mil habitantes. Fica a duas horas de carro de San Diego 
e de Los Angeles. Seu clima é desértico, com sol em mais de 350 dias por ano, atingindo temperaturas 
altíssimas durante o verão e temperaturas mais amenas durante o inverno. [...] A cidade era o lugar da 
moda em meados do século XX. Elvis Presley, Frank Sinatra, entre outras estrelas de Hollywood, eram 
frequentadores assíduos. E esse público frequentador levou até ali diversos arquitetos de grande 
importância da época, deixando em Palm Springs a rica herança de um estilo Modernista.” (Lima, 2011). 
A arquitetura deste local deve-se às experiências efectuadas no programa Case Study Houses, bem 
como da presença de arquitetos que emigraram para os EUA, como o caso de Richard Neutra – questão 
mencionada nos capítulos anteriores. 
175 Após a II Guerra Mundial, os EUA passa a explorar novos materiais na sua arquitetura, desenvolvendo 
uma nova forma de habitar as casas. 
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Ilustração 121 - Alçado lateral do Cine Flamingo, onde podemos observar todo o comprimento 
da estrutura que sustenta a grande cobertura deste cinema. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Ainda sobre o sistema estrutural deste cinema, notamos semelhanças com 

experiências realizadas previamente, sobretudo, semelhanças com algumas obras do 

arquiteto John Lautner, que trabalhou com diversas soluções estruturais para obter 

espaços abertos (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 22). No seu vasto conjunto de 

obras, desenvolvidas na costa oeste americana, encontramos na casa Mauer (1946), 

de Lautner, um sistema composto por pilares em madeira em forma de “L” invertido, 

similar à estrutura que Jean Prouvé (1901-1984) idealizou, anos mais tarde, para a 

“pump house176” (1956) em Evian-les-Bains, França (aqui, a estrutura seria em metal) 

(Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 22). No Cine Flamingo – construído sete anos 

mais tarde do que a obra de Prouvé – a ideologia estrutural mantém-se (com 

proporções diferentes), no entanto é executada por elementos em betão que se 
                                            
176 Neste projeto, Jean Prouvé experimentou o sistema estrutural que ele usaria mais tarde em diversas 
escolas. 

 

Ilustração 119 - Interior Casa Mauer. (Campbell-Lange, 2006, p. 
20). 

 

Ilustração 120 - Estrutura do edifício de um spa (1956) em Evian, 
França, por Jean Prouvé. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 22). 
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prolongam, de forma a que a estrutura principal dê origem, como já referimos, a uma 

segunda cobertura que sombreia a zona da entrada (ver ilustração 121). 

O atelier/escola Taliesin West (1937-1938), projetado por Frank Lloyd Wright177 (1867-

1959) é outro exemplo que pode remeter para a linguagem explorada, mais tarde, no 

Cine Flamingo. Este projeto de Wright encontra-se situado em Scottsdale – 

caracterizado pelo seu clima árido –, e destaca-se pela estrutura em madeira 

conjugada com o “betão ciclópico” aparente (Kroll, 2013). A cobertura – que surge da 

estrutura em madeira bastante presente em vários espaços exteriores e interiores – 

ajuda a compor o espaço interior: “a inclinação do telhado configura o pé-direito [;] a 

estrutura da cobertura fica exposta e conforma também as aberturas ao encontrar-se 

com as paredes e pilares” (Kroll, 2013). 

Os grandes panos de vidro e as várias inclinações da cobertura deste edifício ajudam 

a garantir e melhor distribuir a luz nos espaços interiores. Este “jogo de inclinações” da 

cobertura originam vãos horizontais – além de aberturas zenitais – em vários 

                                            
177  De salientar que John Lautner foi discípulo de Frank Lloyd Wright, tendo Lautner frequentado o 
“programa de aprendizes” em Taliesin, de Wright (Campbell-Lange, 2006, p. 7). 

 
Ilustração 122 -  Montagem das telas que formam a cobertura 
(data desconhecida). (Davidson, 2015, sp). 

 

 
Ilustração 123 -  Tailiesin West, interior. (Kroll, 2013). 

 
Ilustração 124 -  Tailiesin West, exterior. (Kroll, 2013). 
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ambientes da casa, sendo que estas aberturas assumem diferentes dimensões – “ora 

largos, ora estreitos” (Kroll, 2013). Neste edifício de Wright identificamos  característica 

em comum com o Cine Flamingo: a aproximação aos espaços exteriores; a 

configuração da cobertura, onde a estrutura é exposta; e ainda a riqueza e o diálogo 

entre as várias materialidades. Em Tailesin West, como já foi dito, existe uma grande 

relação entre a estrutura em madeira e o “betão ciclópico”, mas as superfícies em 

vidro – adicionadas posteriormente, pois o edifício, originalmente, era aberto para o 

exterior – também assumem grande importância: 

As [Frank Lloyd Wright] sat making designs for the various buildings that would form the 
complex, stone and sand were gathered, the ground made ready, and wooden forms 
erected for making the masonry walls. The overhead structure, inspired by its use in 
Ocotillo ten years earlier, was a truss-work of redwoodbeams, with white canvas 
stretched over wooden frames and inserted between the sloping beams. Eventually he 
sought to make it more permanent, bringing in glass and steel and transforming its 
original “camp-like” aspect to one of more durability. (Pfeiffer, 1991, p. 129) 

 
Ilustração 125 - Texturas e variedade cromática no Cine Flamingo. (Ilustração nossa, 2018). 

No Cine Flamingo, a variedade de cores e matérias é estimulante. Em comparação ao 

Cine Atlântico – que apresenta mais superfícies e materiais metalizados e dourados –, 

o Cine Flamingo apresenta uma paleta cromática com mais cores e tonalidades. 

Conforme a ilustração 125, algumas das materialidade identificadas neste cinema são: 

1. pavimento revestido com argamassa; 2. muro revestido com pedra; 3. muro em 

tijolo maciço; 4. pavimento revestido com argamassa pigmentada; 5. composição do 

pavimento revestido com argamassa pigmentada em diferentes tonalidade; 6. parede 

na zona de bastidores (por baixo do palco) revestida com mosaicos; 7. pavimento 
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revestido com argamassa envolvida com seixos; 8. pavimento na zona da plateia, 

revestido com mosaico de cor cinza; 9. parede da cabine de projeção rebocada e 

pintada; 10. pavimento na zona de camarotes em mosaico; 11. pavimento na zona da 

plateia, revestido com mosaico de cor avermelhada; 12. balcão do bar revestido a 

azulejo; 13. portão metálico pintado a branco, no acesso principal ao cinema; 14. 

pavimento revestido com argamassa pigmentada numa cor azulada; 15. muro 

revestido em pedra ciclópica; 16. pilares em betão aparente; 17. muro da fachada 

principal revestido por painéis em marmorite policromada; 18. pavimento na zona da 

plateia revestido com mosaico de cor avermelhada (reparar detalhe da letra que marca 

as filas dos assentos em argamassa); 19. parede exterior da cabine de projeção 

revestido por painéis decorativos em marmorite policromada; 20. pavimento na zona 

da plateia revestido com mosaico de cor amarelada.  

 
Ilustração 126 - Indicação de onde foram registadas as diferentes texturas apresentadas na 
ilustração 125. ([Adaptado a partir de:] Fundação Docomomo Angola, 2014). 

 
Ilustração 127 - Paleta cromática do Cine Atlântico. Da esquerda para a direita, temos: PANTONE 
417 C; PANTONE 7536 C; PANTONE 420 C; PANTONE 5435 C; PANTONE 5493 C; PANTONE 652 
C; PANTONE 723 C; PANTONE 4635 C; PANTONE 7525 C; PANTONE 465 C; PANTONE 728 C; 
PANTONE 7508 C; PANTONE 721 C; PANTONE 7515 C; PANTONE 7522 C. (Ilustração nossa, 
2018). 
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Verificamos que os tons de azul, castanho e alaranjados marcam este cinema, nos 

remetendo à representação “do mar e da terra”. Prevalece a seguinte paleta cromática 

(ilustração 127): PANTONE 417 C; PANTONE 7536 C; PANTONE 420 C; PANTONE 

5435 C; PANTONE 5493 C; PANTONE 652 C; PANTONE 723 C; PANTONE 4635 C; 

PANTONE 7525 C; PANTONE 465 C; PANTONE 728 C; PANTONE 7508 C; 

PANTONE 721 C; PANTONE 7515 C; PANTONE 7522 C. Notamos na ilustração 128 

a presença forte da vegetação que abraça todo o programa do cinema, bem como as 

cores vivas que esta traz ao espaço. Aqui é clara a relação da entre o cinema e a 

paisagem, bastante intensa na época em que os mangais eram mais evidentes. Como 

vimos, o desenvolvimento urbano nesta zona levou à construção em massa de 

edifícios residências e consequentemente à diminuição destes mangais. Hoje, neste 

cinema abandonado, vemos uma vegetação mais espontânea e descontrolada, sem o 

tratamento e prestigio da época de funcionamento deste espaço. 

 
Ilustração 128 - Vista para o interior do cinema, no período em que funcionava. (designindaba.com). 

 

 
Ilustração 129 - Vista para a plateia e volume da cabine de projeção. (Ilustração nossa, 2018). 
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Ilustração 130 - Vista aérea atual do cinema, nota-se o aumento do solo e construções para a 
zona dos mangais em relação à década de 60 e 70 do séc. XX. (Fundação Docomomo Angola, 
2014). 

 
Ilustração 131 - Espelho de água junto ao volume da cabine de projeção. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 132 - Escada que liga a cota da zona dos bastidores à cota da plateia. (Ilustração nossa, 2018). 
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Ilustração 133 - Sistema de pilares, vigas e tirantes metálicos. (Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 134 - Vista para o bar junto à entrada principal. (Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 135 - Estrada de serviço para o cinema. (Ilustração nossa, 2018). 
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A parede-ecrã deste cinema destaca-se pela sua dimensão – aproximadamente, onze 

metros de altura e vinte metros de largura. Esta “surge como uma peça autónoma e 

acrescentam-lhe a construção de anexos e camarins num piso inferior sob o palco” 

(Quintã, 2017, p. 32). Esta zona de bastidores pode ainda ser acessada por uma 

entrada secundária, na fachada posterior, que leva à cota mais baixa deste recinto, 

por trás do ecrã (como vemos na ilustração 135). Na ilustração 137 vemos os acessos 

para as salas dos bastidores e a grande estrutura em betão do ecrã, onde elementos 

verticais e horizontais permitem elevar o plano da tela de projeção ligeiramente em 

relação ao pavimento do palco. Nesta ilustração, reparamos ainda que existe uma 

escada que nos leva da zona de bastidores ao nível do palco (ver ilustração 140). 

 

 
Ilustração 136 - Alçado posterior, com vista para o enorme ecrã. (Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 137 - Alçado posterior da tela (acesso ao volume dos bastidores). ([Adaptado a partir de:] 
Fundação Docomomo Angola, 2014). 
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Ilustração 138 - Bilheteira localizada no alçado principal do cinema. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 139 - Detalhe do portão metálico da entrada principal. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 140 - Escadas para acesso ao palco onde pousa a tela do cinema. Note o detalhe 
do corrimão. (Ilustração nossa, 2018). 
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Vimos, então, que as paredes ondulantes, as coberturas quebradas em ziguezague e 

os pavimentos coloridos marcam os espaços deste cine-esplanada, atribuindo-lhe “um 

carácter lúdico” (Magalhães, 2009, p. 216). Uma vez que, este faz parte da tipologia 

aberta de cinemas, a relação com o exterior é uma característica natural, onde o Cine 

Flamingo nos brinda com uma paisagem arrebatadora, e um jardim que envolve o 

espaço interior, unificando todo o programa espalhado neste complexo. Na ilustração 

141, vemos que é um cinema que vive o jardim (mais do que o Cine Atlântico), pois a 

plateia é apenas parcialmente sombreada pela cobertura. Portanto, trata-se de um 

espaço ao ar livre semi-coberto – diferente do Cine Atlântico que se aproxima mais à 

ideia de pavilhão aberto lateralmente. Através dos esquemas nas ilustrações 141 e 

142, notamos ainda que enquanto o recinto do Cine Atlântico é mais plano e a 

inclinação da plateia é simulada pela estrutura do cinema – como já foi observado –, 

no Cine Flamingo o desnível da plateia acompanha o desenho “natural” daquele 

território – que apresentava uma inclinação ligeira. 
 

 
Ilustração 141 - Imagem tridimensional esquemática do Cine Flamingo – estudo de sombras. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 
Ilustração 142 - Axonometria/esquema do cinema. A vermelho, a plateia; a verde, os espaços em que 
está presente vegetação. (Ilustração nossa, 2019). 
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4.3. O CINE ESTÚDIO 

4.3.1. TEXTO INTRODUTÓRIO: ESTÚDIO, UMA WELWITSCHIA NO DESERTO 

O edifício do Cine Estúdio salta de mediato à vista, logo que nos aproximamos do 

local onde se encontra implantado. Na região, esta obra arquitetónica é identificada 

como uma nave espacial pelos locais, no entanto, pareceu-nos mais uma Welwitschia 

Mirabílis que brotou no meio do deserto. De facto, a sua forma singular destaca-se na 

envolvente e por estar localizado num território, onde num raio de aproximadamente 

setenta metros não existe construção, ajuda-o a tornar-se num marco na paisagem. 

Esta situação é invulgar, pois verifica-se o crescimento da cidade a oeste do Cine 

Estúdio – dando-nos a impressão de existir um limite ao seu redor que é respeitado e 

intangível, como se quisessem deixar o edifício respirar. O edifício apresenta-se como 

uma calote esférica que, através dela, se uma “arcada” que pousa sobre o pavimento 

areado, sendo o betão o material predominante, no interior e exterior. Esta “arcada” é 

marcada verticalmente por um conjunto de pilotis. 

A entrada para o cinema pode ser feita por várias direções, entre estes vários pilotis 

que ajudam a compor a estrutura do edifício. Ao fazer a transição do exterior para o 

interior, temos a continuidade da cor do deserto, mantida pela materialidade que 

compõe grande parte do cinema, o betão. No interior, primeiramente, encontramos um 

espaço que consiste numa galeria que circunda metade do edifício, onde se localiza a 

bilheteira, e dois acessos para a sala de cinema em forma de rampa. Esta galeria, que 

faz a transição entre o espaço exterior e a sala de cinema, filtra a luz do sol através 

dos pilotis, que apresentam uma certa plasticidade, possibilitada pelo uso do betão. A 

repetição destes criam um ritmo que envolve o edifício e no interior, através do espaço 

entre eles, vemos fragmentos da envolvente. Na galeria encontramos ainda um mural 

em alto relevo, em tons esverdeados, que recria uma cena que aparenta ser de 

atividades laborais locais, bem como figuras de animais. As texturas e desenhos, que 

ressaltam do betão, destacam-se um pouco por todo o edifício, onde a cor deste 

material prevalece. 

A sala de cinema é um espaço semifechado, bastante arejado, cuja plateia 

desenvolve-se num plano inclinado. O acesso a esta sala é realizado pelo nível mais 

baixo e a tela de exibição (que atualmente não existe) encontra-se num palco. No teto, 

visualizamos um enorme desenho que remete para a imagem de um sol. Sabe-se, 

ainda, que o edifício possui um espaço projetado para um restaurante que não foi 
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possível visitar devido à condição degradada do mesmo. Este cinema foi o último a ser 

visitado entre os três casos de estudo. Nota-se uma grande diferença em relação aos 

outros por dois motivos: o primeiro (que direta ou indiretamente leva ao segundo 

motivo), é que se nota a diferença de entrar para um espaço que nunca foi vivenciado 

para aquilo que foi construído e por isso falta-lhe “alma” e histórias para contar (nesse 

caso pela população); e o segundo, reside no facto de ser, entre os três cinemas, o 

mais vandalizado, ao ponto de não pudermos “respirar” dentro deste. Talvez, este 

sempre tenha sido olhado pela população como “o objeto arquitetónico abandonado 

na cidade”, uma utopia do que deveria ser o cinema moderno do Namibe. 

 

4.3.2. O ARQUITETO 

Nascido na Covilhã, a 8 de Julho de 1938, José Amândio Parro Botelho Pereira foi um 

arquiteto cujo repertório arquitetónico atravessou as fronteiras do território português, 

chegando a Angola, Moçambique e Brasil (Quintã, 2017, p. 59). Ainda na juventude, 

precisamente no ano de 1959, Botelho Pereira cumpriu serviço militar no Exército 

Português. No entanto, é na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL) que 

se dedica à sua verdadeira vocação, iniciando o curso de arquitetura (c. 1950). Em 

entrevista, a esposa deste arquiteto, Leonete Botelho Pereira, esclarece que: 

O seu curso de arquitetura teve origem numa vocação "descoberta" sua e de seu pai, 
viviam então em Lourenço Marques 178 , ex-capital de Moçambique, na década de 
[19]50. Veio para Portugal, para a Faculdade da então Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa, onde também eram leccionados os cursos de escultura e pintura. O curso 
superior de arquitetura dividia-se em duas fases, uma de quatro anos de teoria e 
prática, a outra que se prolongava por mais uns três anos, uma componente de estágio 
[e] elaboração de uma tese e apresentação e defesa da mesma. Terminada a primeira 
fase em 1961 e podendo exercer como "tirocinante", voltou a Moçambique [em 1962], 
onde iniciou as duas atividades referidas [correspondentes à segunda fase do curso]. 
Trabalhou em Arquitetura sempre ao abrigo de autorizações governamentais para 
exercício da atividade, situação prevista por legislação dos "territórios ultramarinos". 
(Pereira, 2019) 

Neste país tem ainda, a experiência de exercer a atividade de docente, pois através 

do seu pai, que era Diretor da Escola Industrial e Comercial de Moçambique, passa a 

dar aulas na Escola Técnica de Vila Cabral (Quintã, 2017, p. 59). Começou a exercer 

a profissão de arquiteto em 1963-64, “num quarto de casa transformado em escritório, 

                                            
178 Não identificamos o ano exato em que ele mudou-se pela primeira vez para Moçambique 
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na cidade de Tete, em Moçambique” (Pereira, 2019). Ainda em Moçambique, foi autor 

de várias obras e dois projetos de urbanização (Quintã, 2017, p. 60).  

Após, aproximadamente, vários anos a residir em Moçambique, muda-se com a 

família para Angola, fixando-se neste país em 1965, época em que a exploração do 

petróleo em Angola começava a atingir o seu auge, “tal como o crescimento de 

movimentos defensores da autonomia do enclave de Cabinda” (Pereira, 2019). Depois 

de cerca de um ano a colaborar com o estaleiro naval Guita, em Luanda, instala-se 

com a família na província de Cabinda, onde inicia as atividades de arquiteto num 

quarto na sua habitação, à semelhança do que ocorreu em Moçambique, 

desenvolvendo naquela cidade um trabalho significativo, “com projetos de prédios de 

habitação e comerciais para a cidade e para Lândana [localidade próxima]. O largo da 

Igreja de Cabinda da época era, na sua maioria, com projetos de autoria de Botelho 

Pereira” (Pereira, 2019). 

Alguns anos depois (c. 1969), parte para a província do Namibe, onde se fixa até 1975 

e abre o seu próprio escritório. Nesta cidade exerceu a profissão de arquiteto, bem 

como a de professor na Escola Comercial e Industrial Infante D. Henrique, e colaborou 

ainda na Câmara Municipal de Moçâmedes como arquiteto avançado (Pereira, 2019).  

Na ocasião em que parte para esta cidade, havia sido convidado para fazer os 

projetos das sedes da Mocidade Portuguesa, masculina e feminina:  

O convite foi feito por dois elementos do governo, um que dirigia a Mocidade 
Portuguesa em Angola e o outro, natural de Cabinda, com o cargo de Secretário de 
Estado da Educação de Angola (no tempo dos Governadores Gerais, representantes 
do Estado Português, assessorados por Secretários de Estado). Impunha-se a 
necessidade de deslocação para o sul e o arquiteto foi fazer os primeiros contactos em 
Moçâmedes inclusive com a Câmara Municipal para decidir futuros locais de 
construção das referidas sedes. Botelho Pereira e a mulher foram, então, colocados 
como professores em Moçâmedes para onde se deslocou com a família e aí viveram 
até 1975. [...] Aí criou [o seu] escritório pela primeira vez, com abreviatura de seu nome 
em "Boper", funcionando numa casa alugada para esse fim, onde iam também 
trabalhar em horários extra profissionais, outros técnicos ligados à construção civil. 
Trabalhou também para Porto Alexandre, mais a sul no deserto da Namíbia. (Pereira, 
2019) 

Dentre os seus projetos públicos ou industriais para o Namibe, podemos destacar: o 

Cine Estúdio (c. 1970); o Cine Impala (1972) a Fábrica de Mármores (data 

desconhecida); um Casino (data desconhecida); um Hotel (data desconhecida); a 
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sede da Rádio Clube de Mocâmedes179 (c. 1971-1972); bem como inúmeros projetos 

para habitação, como é o caso da Moradia (1974) projetada para a cliente Alda 

Nascimento (Quintã, 2017, p. 60). 

 
Ilustração 143 - Perceptiva da torre que estaria englobada no projeto para a sede da 
Rádio Clube de Moçâmedes. Este projeto não foi construído. (Quintã, 2017, p. 64). 

 

 
Ilustração 144 - Alçado principal da Moradia para Alda Nascimento. (Quintã, 2017, p. 63). 

 

[...] Em Angola, deixou-nos duas centenas de projetos de Arquitetura e três de 
urbanização, destinados a particulares, a Câmaras Municipais e ao Governo, nas 
regiões de Luanda, Cabinda, Moçâmedes e Sá da Bandeira. A sua prova final consistiu 
na apresentação e defesa dos principais projetos que tinha realizado até então [1965-
74], sustentados pela sua pesquisa e investigação pessoal sobre projetar para aquele 
clima e região. (Quintã, 2017, p.60) 

Após esta vasta produção arquitetónica nestes anos, regressa à Escola de Belas Artes 

de Lisboa, onde realizou as cadeiras da segunda fase do Curso Superior de 

                                            
179 Este nunca foi construído. A filha do arquiteto Botelho Pereira, a jornalista Leonete Botelho Pereira, 
esclareceu-nos que o arquiteto realizou um estudo prévio para este edifício, mas não avançou por 
questões financeiras. 
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Arquitetura e defendeu os trabalhos que fizera como arquiteto tirocinante até aí, 

terminando o seu trabalho de tese em 1974 (Pereira, 2019). 

Nos seus projetos, as formas curvas e livres são temas recorrentes. “Os projetos, 

desenhos e apontamentos desta fase, remontam para uma visão altamente futurista, 

quase utópica, sobre o desenvolvimento da [...] cidade de Moçâmedes”, isto verifica-se 

na Rádio Clube de Moçâmedes, no Cine-Estúdio e no Cine Impala (Quintã, 2017, p. 

60). Tal como acontece com outro arquitetos portugueses, influenciados pelo 

Movimento Moderno e que imigram para Angola, existe uma preferência pelo betão 

armado nas suas obras, bem como uma organização programática funcional, onde os 

espaços se intercalam de forma dinâmica. Nota-se também uma clara influência da 

arquitetura do Movimento Moderno produzida nos EUA naquela época, onde a sua 

própria família admite que uma das referências para o projeto da sede do Rádio Clube 

de Moçâmedes, foi a torre de comando do aeroporto de Los Angeles, Theme Building 

(1960-1961), da autoria do escritório Pereira & Luckman Architects, a qual Botelho 

Pereira teve oportunidade de observar durante uma visita ao país americano em 1971 

(Quintã, 2017, p. 60). Portanto, é certo que este contacto com a arquitetura produzida, 

principalmente, na costa oeste americana, rendeu frutos nos projetos elaborados pelo 

arquiteto Botelho Pereira, após a sua viagem ao território americano. 

 
Ilustração 145 - Vista pela janela do avião, sobre o aeroporto de Los Angeles, em 1964. Vemos do lado direito da 
asa do avião, a torre de comando deste aeroporto. (Davidson, 2015, sp). 

 
Durante meados da década de 1970, Botelho Pereira apresentava uma agenda 

bastante preenchida em Angola. Em 1974 este arquiteto dividia o seu tempo, durante 
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a semana, entre Moçâmedes e Sá da Bandeira (atual Lubango, Huambo), onde 

leccionava História da Arte e História da Arte Africana e Angolana, na Faculdade de 

Letras do Lubango (Pereira, 2019). Durante os anos de 1974 e 1975, no fervor dos 

vários movimentos de libertação nacional que culminou no processo de independência 

de Angola, Botelho Pereira experimenta alguns períodos de tensão e mesmo 

perseguição política, ainda como docente daquela faculdade.  

O pré-governo de transição angolano, criado com o Acordo do Alvor de 1975180, no 
Algarve, era liderado por um alto-comissário e representantes dos três partidos 
concorrentes à presidência: o [Movimento Popular de Libertação de Angola] MPLA, a 
[União Nacional para a Independência Total de Angola] UNITA e o [Frente Nacional de 
Libertação de Angola] FNLA. Dos vários conflitos diplomáticos entre as três fações nos 
primeiros meses de 75, Jerónimo Wanga181 [1934-2007], da UNITA, que tinha sido 
nomeado Ministro da Educação, exige a independência do Pólo Universitário do 
Lubango da Universidade de Luanda, sobre a qual o MPLA detinha maior influência.  

O Ministro Wanga entra em contacto com Botelho Pereira para a formação da 
Universidade do Lubango e marcam um encontro que não chega a acontecer devido 
ao contacto ter sido interceptado pelo MPLA. O reconhecimento público da relação de 
Pereira com o Ministro despoleta uma revolta universitária em Sá da Bandeira e teve 
por isso que responder em assembleia para toda a escola, juntamente com os outros 
representantes da lista que compunham o conselho, a todas as acusações que 
comprometiam a sua ligação a Wanga, bem como às insinuações de julgamento 
popular que se seguiram.  

Em Julho de 1975 a faculdade é tomada pelas armas do MPLA e Pereira consegue 
fugir, refugiando-se num posto militar português com a família. Durante a noite, volta 
sozinho à escola para reaver “o selo branco da universidade com que se oficializavam 
os documentos”. Num espaço de 48 horas, viaja para Luanda e entra em contacto uma 
última vez com Wanga, retornando com bilhetes de avião para Curitiba no Brasil e um 
documento assinado pelo diretor-geral dos Serviços da Educação, por ordem do 
ministro, que seria “o salvo-conduto para algumas dezenas de pessoas”. (Quintã, 2017, 
p. 64-66) 

No seu primeiro ano em Curitiba, Brasil, manteve dois empregos: como arquiteto do 

departamento técnico do banco Bamerindus e outro como arquiteto avençado na 

Empresa Paranaense de Turismo (PARANATUR) (Quintã, 2017, p. 66). Apenas em 

Setembro de 1977, abriu o seu próprio escritório neste país, em casa, onde prestou 

consultoria a várias empresas. Dentre estes trabalhos, destaca-se a direção técnica da 

                                            
180 Foi um acordo selado no Hotel da Penina, no Alvor, apresentando onze capítulos e sessenta artigos 
com o objetivo de o Governo Português reconhecer os Movimentos Independentistas angolanos – MPLA, 
FNLA e UNITA – “como únicos e legítimos representantes do povo da última colónia lusa em África.” 
(Freire, 2010) 
181 Patriota angolano, fez parte do governo de transição como ministro da Educação, em 1975. Exerceu, 
entre outros, o cargo de chefe da bancada parlamentar da UNITA. Licenciado em Matemática e professor 
de profissão, nasceu aos 24 de Abril de 1934, na província do Bié. (Angonoticias, 2007) 
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construção do edifício administrativo da Ordem de Rosa-Cruz em Curitiba, que 

“assume um panorama completamente aleado da linguagem moderna convencional, 

bem como dos seus restantes projetos” (Quintã, 2017, p. 66). Já entre 1978 e 1980, 

desempenhou o papel de arquiteto avençado no grupo de empresas Candeias Club 

Turismo (Tertius, Planeamento de Serviços, Lda.) e  Construtora e Imobiliária 

Pirâmide, Lda., sendo que durante este período, produziu para as cidades do Paraná 

e Santa Catarina cerca de setenta projetos de arquitetura e cinco de urbanização 

(Quintã, 2017, p. 66). No entanto, posteriormente, Botelho Pereira vê-se obrigado a 

enviar a família de volta para o seu país de origem devido à rápida depressão 

económica que o Brasil enfrentava, juntando-se, mais tarde, a eles, na Covilhã 

(Quintã, 2017, p. 67).  

Em Portugal, chega a trabalhar para a Câmara Municipal da Covilhã, entre 1981 e 

1982, como diretor do Gabinete de Apoio Técnico (GAT), e em 1982 abre o seu 

escritório em casa (projetada pelo próprio) (Quintã, 2017, p. 68). Faleceu no ano de 

2008, na Covilhã. “Nos últimos anos da sua vida dedicou-se inteiramente ao ensino e 

à avaliação de imóveis, realizando alguns projetos para a CM da Covilhã e 

particulares” (Quintã, 2017, p. 68). 

4.3.3. O CINEMA 

Na região desértica do Namibe, foi projetado um espaço para cinema com formas 

arquitetónicas bastante peculiares em relação aos edifícios da região – na época em 

que este cinema foi construído. Em 1973, foi encomendado ao Atelier Boper o projeto 

para este cinema, pela empresa Cine Moçâmedes Ltd., proprietária do já existe 

Cinema de Moçâmedes (Quintã, 2017, p. 44). Deste modo, ficou ao encargo do 

arquiteto Botelho Pereira a realização do projeto deste edifício, que nunca viu as sua 

portas abertas para os fins que foi projetado. Este cinema encontra-se localizado na 

capital da província do Namibe, Moçâmedes, na intersecção da nova avenida para o 

novo aeroporto (que começa a ser construída em Janeiro de 1974) com a Av. Dona 

Amélia. Este edifício marca uma zona relativamente nova da cidade – na altura, a 

oeste deste edifício quase não existiam construções –, e passa a ter bastante 

importância no desenho urbano atual, sendo por isso necessário analisar os seus 

eixos em termos da implantação:  
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A norte foi construído o novo edifício do Governo Provincial182 [ilustração 148], a malha 
urbana colonial sofre alguns arranjos sem significantes alterações; a sul, desenvolve-se 
a cidade informal e inconformada. Além da planta centralizada, também o cinema se 
encontra num “lugar central”, hoje enquadrado junto a baía e a Av. D. Amélia, a qual se 
assume hoje em dia como um eixo, ou limite, entre a cidade antiga e o musseque. [A 
norte deste encontramos ainda a baía/marginal da cidade [de Moçâmedes], onde ainda 
é frequente realizar-se o mercado do peixe e do marisco – pelo qual a cidade é 
famosa]. (Quintã, 2017, p. 44) 

 
Ilustração 146 - Vista aérea da capital do Namibe, Moçâmedes, em data desconhecida, mas sabe-se 
que é anterior a década de 1970, pois o Cine Estúdio ainda não se encontra construído. Vemos 
marcado o local onde futuramente seria implantado o Cine Estúdio. (Portugal. Direção-Geral do Livro, 
Arquivos e Bibliotecas. Arquivo Histórico Ultramarino, s.d). 

 
Ilustração 147 - Vista aérea da capital do Namibe, Moçâmedes, no ano de 2015. Vemos marcado o 
Cine Estúdio construído. Notamos o crescimento da cidade a Oeste do cinema, em comparação à foto 
mais antiga. (Jardim, 2015). 

                                            
182 Data e arquiteto desconhecidos. 
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Ilustração 148 - Edifício do Governo Provincial do Namibe. (Stanley, 2015). 

 
No projeto original, vemos na sua planta de implantação (ilustração 149) a intenção de 

criar um espaço público, apesar da sala de cinema ser fechada, existiria um grande 

espaço ajardinado, “deixando a qualidade evocativa de paisagem tropical”, que 

deveria servir a cidade (Quintã, 2017, p. 47). O edifício inserido neste jardim, parte do 

princípio associado aos cinemas de recinto, no entanto, este caso é verdadeiramente 

excecional porque não estabelece qualquer limite, o que é convidativo para o jardim 

ser usado pela cidade (Quintã, 2017, p. 47). 

Atualmente, o Cine Estúdio insere-se num descampado, um lugar de passagem para 

os residentes da cidade – perdendo-se assim a ideia de jardim para a cidade, um lugar 

de estar e de contemplação. Construído em betão armado aparente, além do 

programa de cineteatro, estava previsto um restaurante e uma zona comercial num 

corpo à parte (não construído, ver ilustração 150) e que apoiava não só o cinema, mas 

como a população que residia na sua envolvente próxima. Sobre este segundo volume 

destinado a comércio, sabe-se que: 

O “Supermercado ou Centro Comercial” seria um volume suspenso sobre uma via 
nova, o que permitiria uma área sombreada sobre os lugares de estacionamento. As 
localizações dos acessos verticais ao mercado adivinham-se pelos corpos salientes 
nas extremidades da volumetria que ladeiam parcialmente o cinema. (Quintã, 2017, p. 
47) 
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Ilustração 149 - Planta de implantação do Cine-Estúdio, desenho original do arquiteto Botelho Pereira. 
(Pereira, circa 1970). 

 

 
Ilustração 150 - Planta de implantação do cinema com marcação do volume proposto para um 
supermercado ou centro comercial. Desenho original do arquiteto Botelho Pereira. (Pereira, circa 1970). 

 

Na ilustração 151, observamos que num raio de cerca de setenta metros, não existem 

edifícios envolventes a este cinema. O jardim previsto no projeto também não foi 

executado e deste modo, o areal característico daquele território constitui o pavimento 
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exterior ao cinema construído em betão – onde a cor deste material, tal como já foi 

referido, assemelha-se ao tom do areal, transmitindo-nos a impressão de que o 

cinema é uma continuação do pavimento exterior. 

 
Ilustração 151 - Localização do Cine Estúdio. (Imagem do Google Earth Pro, 2018). 

 

 
Ilustração 152 - Alçado Sul (acima) e Alçado Oeste (abaixo). (Ilustração nossa, 2018). 
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Ilustração 153 - Planta piso 0, com marcação das duas entradas principais: zona de bilheteira; 

instalações sanitárias; acessos verticais aos pisos superiores. (Ilustração nossa, 2018) 

 

A entrada ao cinema é “anunciada por uma interrupção do ritmo dos elementos 

verticais que tecem uma versão do pórtico moderno em todo o perímetro do edifício” 

(ver alçados do cinema na ilustração 152). O volume do cinema define-se então como 

uma calote esférica de planta circular, com aproximadamente doze metros de altura 

total. Como vemos nos seus alçados, há uma repetição dos elementos estruturais, 

formando um módulo, “que é interrompido junto à entrada, diferenciando a dimensão 

do vão e da caixilharia” (Quintã, 2017, p. 47). As duas entradas principais, marcadas 

na fachada de forma simétrica, limitam o espaço da bilheteira, e o resto do programa 

distribui-se ao longo de toda a galeria (onde encontramos murais em alto relevo) que 

circunda o edifício e nos pisos superiores. No centro da planta encontramos o espaço 

da plateia (com lotação de trezentas e setenta e oito pessoas) e tela de projeção. Por 

trás da caixa de palco, encontramos nos dois pisos superiores o bar, a cozinha, os 

camarins dos artistas, e no piso térreo os sanitários. A cabine de projeção ocupa o 

espaço anterior a plateia, no primeiro e segundo piso (ilustração 154 e 155) (Quintã, 

2017, p. 47). Sob a laje desta cabine encontramos a bilheteira e um suposto bar que 
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percorria a extensão das galerias laterais, ocupando o espaço desperdiçado sob a 

pendente da plateia (Quintã, 2017, p. 44).   

Articulando a plasticidade moderna com o teatro clássico em planta, o arquiteto eleva a 
cota baixa da plateia e faz o acesso a partir de rampas laterais que ascendem ao palco 
seguindo as curvas da plateia, cuja planta deriva uma vez mais da planta em ferradura. 
[...] O espaço inferior à caixa de palco concentra uma sala escura, na extensão dos 
corredores laterais, que permite o acesso aos sanitários e ao restaurante, distribuído 
verticalmente atrás do palco, juntamente com o programa de cozinha e camarins. A 
estes, é-lhes acrescentada uma escada no extremo oposto, reservada a circulação 
vertical entre áreas técnicas. (Quintã, 2017, p. 44) 

 
Ilustração 154 - Planta piso 1: zona do palco, tela e por trás o restaurante; 
cabine de projeção (Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 155 - Corte longitudinal pela plateia, onde vemos por trás da tela, o restaurante que se distribui 
em dois pisos; e a cabine de projeção por trás da plateia, que se desenvolve em dois pisos. (Ilustração 
nossa, 2018). 
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Ilustração 156 - Corte transversal pela plateia, com vista para o palco e tela. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Ilustração 157 - Corte transversal pela plateia, com vista para a parede que limita a cabine de projeção. 
(Ilustração nossa, 2018). 

 
Observando o panorama internacional entre os anos 1950 e 1960, podemos relacionar 

a plasticidade deste cinema – permitido pelo uso do betão –  com alguns edifícios nos 

Estados Unidos da América, projetados por nomes como Frank Lloyd Wright, John 

Lautner ou ainda Eero Saarinen (1910-1961). Como vimos nos capítulos anteriores, a 

arquitetura de carácter Modernista ganhou linguagem e formas particulares numa 

paisagem “costa oeste americana”. A abertura ao exterior e formas mais “orgânicas” e 

transparentes – características que observamos também na arquitetura tropical 

brasileira –, possibilitadas pelo clima, criam um cenário de várias experimentações a 

nível arquitetónico. Como mencionamos anteriormente, o arquiteto do Cine Estúdio, 

em visita a Los Angeles, em 1971, interessou-se de imediato com a forma curvilínea e 

“futurista” da torre de comandos do aeroporto desta cidade – o que o influenciou em 

projetos futuros. Na mesma linha temporal a esta torre de comando, encontramos a 

Chemosphere (1960) e a Garcia House (1962) – ambas em Los Angeles – de Lautner, 

que exploram formas circulares, elípticas ou ovais, mas ainda um pouco desprendidas 

ou elevadas do solo, em relação aos projetos que este arquiteto realizou, mais tarde, 

para Hope House (1979), em Palm Springs, e a Turner House (1982), em Aspen, 

Colorado – embora esta última ser posterior ao projeto do Cine Estúdio, vemos uma 

semelhança evidente, tanto no exterior como no interior destes projetos. Pelas 

ilustrações 158 a162, verificamos que houve um processo até que Lautner projetasse 

as casas Hope e Turner.  
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Ilustração 158 - Garcia House. (Hillier, 2015). Ilustração 159 - Chemosphere House. (Olsberg, 

Cohen e Escher, 2008, p. 20). 

 

 
Ilustração 160 - Dois cortes referentes a Turner House. É evidente a semelhança na forma deste 
edifício em relação ao Cine Estúdio, bem como a distribuição programática entre os diferentes níveis – 
ver ilustração 154. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 221). 

 
Ilustração 161 – Vista exterior da Turner House no inverno. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 222). 
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A Hope House foi concebida na perspectiva de explorar ao máximo as possibilidades 

plásticas do betão, onde a topografia do terreno foi reformulada através da adição de 

uma forma que remete para a envolvente montanhosa, reforçando-a, bem como a 

ideia de abrigo (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 200). “The idea of the house as a 

huge mound recorred in Lautner´s work”. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 200) De 

facto, esta forma “cavernosa” é recorrente em projetos de Lautner, e vemos no Cine 

Estúdio, do arquiteto Botelho Pereira, esta mesma característica, onde o edifício 

parece unir-se com o solo. Nas ideias preliminares da Hope House, desenvolvidas 

com o atelier de Félix Candela (1910-1997), tinha-se o intuito de construir uma espécie 

de concha em betão (ilustração 163) – mais próximo da materialidade usada no 

projeto, da mesma década, do Cine Estúdio. No final, a cobertura deste casa foi 

construída numa estrutura em metal.  

 
Ilustração 162 - Imagens exteriores da Hope House, onde na primeira imagem observamos a 
altura em que estava a ser construída. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 201). 

 

 
Ilustração 163 - Maquete da ideia preliminar para a estrutura da cobertura da Hope House, 
produzida pelo atelier de Félix Candela. (Olsberg, Cohen e Escher, 2008, p. 200). 
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Ilustração 164 - Vista exterior do Cine Estúdio. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 165 - A direita, em evidência a estrutura que compõe a fachada. A esquerda, 
um dos vãos para entrada ao cinema. (Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 166 - Ritmo dos elementos verticais que compõe a fachada. (Ilustração 
nossa, 2018). 
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Ilustração 167 - Rampa de acesso à plateia. (Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 168 - Vista para a tela de projeção (atualmente inexistente). (Hurst e Fernandes, 2012, p. 170). 

 

 
Ilustração 169 - Painéis em alto relevo na galeria do piso térreo. (Ilustração nossa, 2018). 
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Ilustração 170 - Foto panorâmica da sala de cinema, vista para a plateia. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 171 - Galeria que circunda a sala de cinema, no piso térreo. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Na ilustração 170, vemos uma imagem panorâmica da sala deste cinema, onde 

podemos observar que, apesar desta enquadrar-se na tipologia de salas de cinema 

fechadas, existe uma aproximação ao exterior, através de aberturas na parte posterior 

à plateia, de forma a que a sala de projeção não seja totalmente enclausurada. Como 

referimos no Capítulo III, os cinemas abertos tiveram grande repercussão em Angola, 

e a sua forma de relacionar os espaços interior/exterior serviu de premissa para que 

os cinemas fechados construídos, principalmente, entre 1960 e 1970, fossem 

projetados com mecanismos que os tornassem espaços mais arejados e iluminados 

pela luz natural. Portanto, a maior quantidade de vãos, os mecanismos de 

sombreamento e ventilação, bem como a adição de espaços ajardinados e 

implantações menos imperativas em relação ao terreno, são características que 

observamos na evolução destes cinemas.  

Atentando ainda a alguns detalhes deste cinema, podemos verificar o uso constante 

de formas circulares, tal como acontece nas aberturas encontradas na galeria de 
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circulação (ilustração 171). Esta galeria – que envolve toda a planta do piso térreo e, 

desta forma, distribui-nos pelos diferentes espaços – recebe iluminação exterior e um 

sistema de vigas inclinadas e pilares à vista compõem o espaço e sustentam o piso 

superior. Devemos acrescentar, também, que parte das paredes deste espaço são 

pintadas num tom avermelhado, destacando-se da maioria dos espaços deste cinema, 

que apresentam a cor característica do betão. Deste modo, conferimos que este 

cinema em relação aos outros dois estudados, apresenta uma variedade cromática 

mais pobre.  

Na ilustração 172, podemos identificar as seguintes materialidades: 1. areal do 

pavimento/solo exterior; 2. textura do betão descofrado, que compõem grande parte 

das superfícies deste cinema; 3. pavimento em argamassa envolvido em pedras 

graúdas e seixos na zona de transição entre exterior e espaço interior; 4. composição 

da parede que limita a cabine de projeção; 5. pavimento em mosaico na zona da 

galeria de circulação; 6. parede pintada em um tom avermelhado, também na zona da 

galeria; 7. painel em alto relevo encontrado na galeria de circulação, apresentando um 

tom esverdeado (desconhece-se o material em que foi esculpido); 8. composição 

encontrada numa das paredes da galeria. 

 
Ilustração 172 - Texturas e variedade cromática no Cine Estúdio. (Ilustração nossa, 2016). 

 
Deste modo, no Cine Estúdio os tons são bastante próximos, e remetem bastante à 

cores de terra e do deserto. Os tons acastanhados predominam (ilustração 174): 
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PANTONE 7522 C; PANTONE 728 C; PANTONE 7503 C; PANTONE 7404 C; 

PANTONE warm gray 10 C; PANTONE 446 C. 

 
Ilustração 173 - Indicação de onde foram registadas as diferentes texturas apresentadas na 
ilustração 172. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 174 - Paleta cromática do Cine Atlântico. Da esquerda para a direita, temos: PANTONE 
7522 C; PANTONE 728 C; PANTONE 7503 C; PANTONE 7404 C; PANTONE warm gray 10 C; 
PANTONE 446 C. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Por ser construído num período próximo à independência de Angola, o Cine Estúdio 

nunca foi totalmente terminado ou utilizado como equipamento cultural. Atualmente, 

este edifício que marcou metade dos anos de 1970, encontra-se abandonado e 

vandalizado. Em entrevista, Gaspar Madeira, filho de um dos sócios da empresa que 

detinha este cinema, diz que já propôs inúmeras alternativas para aquele espaço, 

finalmente, servir a comunidade, entre as quais, uma proposta para um centro cultural, 

junto com a embaixada francesa em Angola. No entanto, entre as várias promessas 
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do Governo Provincial do Namibe (já que atualmente, o governo detém o edifício), 

nada foi feito (Madeira, 2018). Há relatos de que o recinto já esteve vedado, 

aumentado as esperanças de que ali poderia surgir algo relevante e que servisse a 

população daquela região, que pouco serviços de entretenimento dispõem (Lusa, 

2018). No seu interior, é possível encontrar os painéis em alto relevo conservados 

(como vimos na ilustração 169), bem como grande parte dos mosaicos e azulejos 

originais da época de sua construção (Lusa, 2018). 

Podemos observar neste cinema um modelo fechado que se familiariza com os ideias 

de um cine-esplanada. No entanto, este não apresenta muros, portanto, o seu jardim 

tencionava ser um brinde à sociedade, proporcionando espaço público. Sobre um 

espaço, onde o programa é distribuído numa planta circular, foi colocado uma “casca” 

que protege o interior, ao mesmo tempo que cria uma comunhão com o exterior, 

apresentando mecanismos que permitem a captação e o controle da luz solar. Em 

suma, podemos dizer que, o edifício é organizado da seguinte forma – desde o 

exterior até o interior: inicia a partir de uma calote esférica (a casca) que se deriva 

numa arcada, circundada por um conjunto de pilotis; em seguida passamos para uma 

galeria inscrita numa planta circular; e por fim, encontramos uma espécie de cilindro 

central que alberga a sala de cinema. 

 
Ilustração 175 - Axonometria/esquema do cinema. a vermelho, a plateia; a verde, os espaços em que 
está presente vegetação. ([Adaptado a partir de:] Quintã, 2017, p. 48). 
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5. UM OLHAR PARA O FUTURO: À PROCURA DE UMA SEGUNDA 
NATUREZA PARA OS CINEMAS  

5.1. OS CINEMAS COMO ESPAÇOS DE MEMÓRIA NA CIDADE 

Ao longo da presente dissertação, verificamos que Angola (à semelhança do que 

acontece em outras ex-colónias lusófonas, como é o caso de Moçambique), durante a 

época áurea do regime do Estado Novo (circa 1930 a 1970), foi palco de inúmeras 

intervenções arquitetónicas, que refletiam ideologias e tendências locais e 

internacionais. Vimos, ainda, que a Modernidade neste país foi introduzida 

paulatinamente por arquitetos portugueses que se posicionaram num tempo em que 

os arquétipos historicistas e classicistas precisavam ser ultrapassados. Estes 

arquitetos, instalados em Angola, compreenderam as características do lugar, 

contribuindo para o repertório de uma arquitetura angolana. 

Hoje, estes objetos arquitetónicos devem ser olhados como património183, pois são 

heranças que marcaram – e continuam a marcar – a cidade, deixando memórias e 

constituindo o que denominamos hoje de “Moderno Tropical184”. Josep Montaner (n. 

1954), no seu livro A Modernidade Superada (1997), explica que: 

A essência das cidades não está enraizada somente em fatores funcionais, produtivos 
ou tecnocráticos. Elas são feitas de diversos materiais, entre eles: a representação, os 
símbolos, a memória, os desejos e os sonhos. É a superposição contínua dos diversos 
estratos que estruturam toda a cidade, palco da diversidade e pluralidade, o fenômeno 
que não é possível interpretar de maneira unívoca. (Montaner, 2001, p. 157) 

Ainda sobre esta estratificação de elementos que estruturam uma cidade, o arquiteto 

italiano Aldo Rossi (1931-1997), no seu livro A Arquitetura da Cidade (1966), através 

de uma leitura contemporânea sobre o seu entender das cidades, explana que esta, a 

                                            
183 Em conjunto com todas as construções vernaculares angolanas, construídas pelo povo autóctone 
(este tema não foi explorado ou abordado nesta dissertação). 
184 Não seria este o primeiro passo para a afirmação de uma identidade arquitetónica angolana? Em 
entrevista à arquiteta Maria Alice Correia (n. 1966), esta questão foi colocada, onde ela defende que: 
“Não creio que exista uma identidade arquitetónica angolana nos arquitetos portugueses em África a 
exceção de Pancho Guedes em Moçambique. Os arquitetos portugueses em África adoptaram o caminho 
seguido pelo Brasil, mas esta arquitetura só passou a ser produzida depois dos resultados e das mostras 
realizadas pelos sul africanos” (Correia, 2018). No entanto, acreditamos que os projetos de cariz Moderna 
desenvolvidos em Angola durante meados do século XX, foram fundamentais para se pensar, neste país, 
questões intrínsecas ao mesmo, e embora muito do que foi aplicado em projetos não fosse novidade à 
nível internacional, não podemos deixar de reconhecer que estes edifícios marcaram a história da 
arquitetura produzida em Angola e cuja questões levantadas são pertinentes até os dias atuais. Deste 
modo, se atualmente ainda olhamos para alguns destes edifícios, construídos naquele período, e vemos 
como bons exemplares arquitetónicos, não deveriam ser vistos também – em conjunto, por exemplo, com 
a arquitetura vernacular, construída pelos autóctones (este assunto não foi aprofundado nesta 
dissertação) – como o princípio de uma procura pela identidade arquitetónica angolana? 
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cidade, é um lugar de complexidade e de memória urbana (Rossi, 2001, p. 72), sendo 

assim, necessárias as diferenças entre “as cidades do velho e do novo mundo” 

(Montaner, 2001, p. 159). Portanto, é fundamental entender e respeitar que a cidade 

vive (de e para) cada tempo, e os marcos ou presenças de cada tempo contam a sua 

história total. Rossi, no seu livro, referencia e explora o “conceito de cidade como 

totalidade e a possibilidade de nos aproximarmos desta totalidade mediante o estudo 

das suas diversas manifestações” (Rossi, 2001, p. 71). A cidade é então constituída 

por vários elementos, onde muitos perpetuam e são moldados pelo tempo, podendo 

até mesmo serem abandonado, atingindo o estado de ruína. Esta condição é 

verificada em muitos dos cinemas identificados em Angola. Sobre estas subsistências 

na cidade, Aldo Rossi expõe a “teoria das permanências” – originalmente exposta por 

Marcel Poëte185 (1866-1950) e Pierre Lavedan186 (1885-1982) – no seu livro, o que 

relacionando com os cinemas demonstrados (espaços expectantes que perpetuam na 

cidade), observamos que: 

[...] A diferença entre passado e futuro, sob o ponto de vista da teoria do conhecimento, 
consiste precisamente no facto de que o passado é, em parte, experimentado agora, e 
que, sob o ponto de vista da ciência urbana, pode ser este o significado a dar às 
permanências; estas são um passado que ainda experimentamos. [...] Só estas [as 
permanências] podem mostrar aquilo que a cidade foi, tudo aquilo em que o seu 
passado difere do presente. [...] Na realidade, inclino-me a crer que os factos urbanos 
perenes se identifiquem com os monumentos e que os monumentos sejam 
persistentes na cidade, e efetivamente permanecem mesmo fisicamente. (Excepto, ao 
fim e ao cabo, em casos bastante particulares.) Esta persistência e permanência é 
dada pelo valor constitutivo; pela história e pela arte, pelo ser e pela memória. (Rossi, 
2001, p. 75-76) 

                                            
185 Marcel Poëte foi um historiador, bibliotecário e urbanista (teórico) francês. “Poëte was a graduate of 
[...] the École des Chartes (class of 1890), with an education rooted in archival research on institutions. In 
1903 he was nominated conservator of the Bibliothèque des Travaux Historiques de la Ville de Paris, 
which had been established in the aftermath of the destruction of the Hôtel de Ville during the Commune. 
In this new post, he became absorbed in questions of educational experimente, offering the first course on 
the history of Paris to generate interest in this new subject among a large and varied public. As [Donatella] 
Calabi notes, ‘urban history became an objecto of civic and professional obligation, more importante than 
mere scintific research.’ His objectives went beyond scientific analysis, for he saw a new era of heavy 
industry on the horizon to which Paris would have to accommodate itself.” (Levin, et al., 2010,p. 32) 
186 Pierre Lavedan foi um historiador do urbanismo francês. “Professor of the history of modern art at the 
Sorbonne (1942-1955); scholar of the history of urban architecture. Lavedan attended high school (Lycée) 
at Roanne, Chartres, and Paris (Lyceé Henri IV). He then studied at the école Normale Supérieure and at 
the école Pratique des Hautes études, graduating in 1909 (agrégé d'histoire). He taught as a high school 
teacher in lycées in Limoges and in Reims. [...] In 1919 he traveled to Greece to become the head of an 
educative mission of the Greek government, while also being professor at the Institut d'études françaises 
in Athens. There he wrote his first article on urban history: Un problème d'urbanisme: la reconstruction de 
Salonique, appearing in the Gazette des Beaux-Arts in 1922. He returned to France the previous year 
where he obtained a teaching position at the University of Toulouse. In 1926 Lavedan gained the degree 
of docteur ès-lettres with a thesis on the history of urban architecture from antiquity to the middle-ages, 
which was published the same year, the first part of the series Histoire de l'urbanisme.” (arthistorians.info) 
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É facto que, a ação do tempo é indissociável das obras arquitetónicas, bem como de 

toda a criação humana, uma vez que se encontram expostas à sua erosão, que não 

deve ser olhada apenas de forma pejorativa. No livro O Tempo, Esse Grande Escultor 

(1983), a autora Marguerite Yourcenar187 (1903-1987) a respeito das estátuas gregas, 

menciona que:  

No dia em que uma estátua é acabada, começa, de certo modo, a sua vida. [...] Esses 
objetos duros trabalhados para imitar formas de vida orgânica sofreram, à sua maneira, 
o equivalente do cansaço, do envelhecimento, da desgraça. Mudaram como o tempo 
nos muda. [...] Algumas destas modificações são sublimes. À beleza, tal como a 
concebeu um cérebro humano, um época, uma forma particular de sociedade, elas 
juntam a beleza involuntária que lhes vem dos acidentes da História e dos efeitos 
naturais do tempo. (Yourcenar, 1983, p. 49-50) 

Na história da Arquitetura esta ação do tempo está sempre presente, e as marcas da 

sua passagem “dão testemunho da evolução dos edifícios, das cidades e das 

paisagens” (Rodrigues, 2016, p. 5): 

“[...] Tudo ao nosso redor exibe sinais da sua história, do seu desenvolvimento ou da 
sua deterioração. Todas as coisas físicas, especialmente corpos e edifícios, oferecem-
se à experiência visual como sedimentações de ações e comportamentos. Se um rosto 
é reconhecível, é porque o tempo escreveu sobre a sua pele, ou superfície, sinalizando 
as maneiras como ele se conduziu no mundo.” (Leatherbarrow apud Rodrigues, 2016, 
p. 11) 

Portanto, o tempo pode ser visto como um fator necessário e revelador, onde acentua 

o anseio das obras construídas em acompanhar a época, o presente. Havendo o 

desejo em se perpetuarem e não ser olhadas apenas como espaços residuais ou 

abandonados pois, “toda a criação humana que aspira à eternidade deve adaptar-se 

ao ritmo instável dos grandes objetos naturais, [e] harmonizar-se com o tempo” 

(Yourcenar, 1951, p. 97). No entanto, a obra arquitetónica, muitas vezes, só ao atingir 

o estado de ruína, é que desperta o interesse para a sua conservação. O que se 

verifica é que “as ruínas, apesar do seu estado de decadência” são perenes na cidade 

pois, “fazem parte de uma longa história de fragmentos, mas [...] é um fragmento com 

um futuro” (Rodrigues, 2016, p. 11). 

                                            
187 “Pseudónimo da escritora francesa Marguerite de Crayencour (1903-1987), nascida em Bruxelas e que 
veio a naturalizar-se americana. As suas Mémoires d'Hadrien (Memórias de Adriano,1951) tornaram-na 
internacionalmente conhecida. Este sucesso seria confirmado com L'Öuvre au Noir (A Obra ao Negro, 
1968), uma biografia imaginária de um herói do século XVI atraído pelo hermetismo e a ciência. Publicou 
ainda poemas, ensaios (Sous bénéfice d'inventaire, 1978) e memórias (Archives du Nord, 1977), 
manifestando uma atracão pela Grécia e pelo misticismo oriental patente em trabalhos como Mishima ou 
la vision du vide (1981) e Comme l'eau qui coule (1982). Foi a primeira mulher de Letras a ser eleita para 
a Academia Francesa.” (Grupo Porto Editora, s.d. b) 
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“A ruína significou, ou pode significar: um lembrete da realidade universal do colapso e 
destruição; um aviso do passado sobre o destino, do nosso ou de qualquer outra 
civilização; um ideal de beleza que é sedutor exatamente por causa de suas falhas e 
imperfeições; o símbolo de um certo estado melancólico ou divagante da mente; uma 
imagem de equilíbrio entre natureza e cultura; um memorial aos mortos de uma guerra 
antiga ou recente; a própria imagem da arrogância económica ou declínio industrial; um 
parque de jogos abandonado cujo recinto está rachado e infestado de ervas daninhas, 
onde temos espaço e tempo para imaginar um futuro.” (Dillon apud Rodrigues, 2016, p 
11) 

Os cinemas, apresentados nesta dissertação, são apenas uma porção do vasto 

conjunto de obras de cariz Modernista que se encontram abandonadas ou mal 

conservadas, e que deveriam ser, segundo entendemos, classificadas como 

Património Arquitetónico Nacional188. Para evitar equívocos como o do Mercado do 

Kinaxixi189 (1950-1952), do arquiteto Vasco Vieira da Costa (1911-1982), é necessário 

pensar e, cada vez mais, debater sobre o assunto publicamente, de forma a 

sensibilizar e engajar toda a sociedade, protegendo uma herança comum. Para tal, 

destacamos aqui, no campo dos cinemas, o livro Angola Cinemas (2015) (ilustração 

176), dos autores Walter Fernandes (n. 1979) e Miguel Hurst (n. 1967), onde são 

apresentados registos fotográficos e fichas técnicas de alguns cinemas, que outrora 

animavam as cidades angolanas; bem como dois textos escritos por arquitetos 

(angolanos na sua maioria), e que refletem sobre estes espaços: “Cinemas em 

Angola, Do espaço Fechado ao Espaço Aberto” (2015), de Maria Alice Correia (n. 

                                            
188 “Em Angola a legislação que estabelece bases políticas sobre a conservação do património está em 
vigor desde Outubro de 2005 [Decreto Executivo nº 94/05 – Lei nº 14/05 de 7 de Outubro 2005], tendo 
sido criada para dotar o Estado de instrumentos e bases jurídicas para a classificação e proteção dos 
bens integrantes do Património Cultural. O decreto abrange não só obras consideradas importantes no 
passado (igrejas e fortalezas), mas define como “património” todos os bens de interesse cultural 
relevante, tais como as línguas nacionais, testemunhos históricos, arqueológicos, arquitetónicos, 
artísticos, etnográficos, documentos fotográficos, discográficos, entre outros, que reflitam a singularidade, 
a memória local, autenticidade, e que pela sua natureza, merecem a proteção do Estado.” (Nascimento, 
2015, p. 19) 
Sobre o caso específico dos cinemas, apurou-se que existe uma empresa (não identificamos se é privada 
ou estatal), responsável pelos cinemas em Angola, denominada Empresa Distribuidora e Exibidora de 
Cinema (EDECINE). Inclusive em 2012, o site do Jornal de Angola publicou um artigo afirmando que: “O 
diretor da empresa angolana de cinema EDECINE, Lourenço Roque, anunciou no domingo que o 
Executivo prevê, para breve, a reabilitação de todas as salas de cinema existentes no país. Lourenço 
Roque disse que estão em reabilitação as salas de cinema das províncias de Benguela, Malange e 
Namibe” (jornaldeangola.sapo.ao, 2012). Até a data da presente dissertação, estas diversas reabilitações 
não foram confirmadas. 
No panorama internacional, a questão da conservação dos monumentos foi repensada e reformulada com 
a Carta de Veneza de 1964, onde “contempla-as ao mencionar o restauro arqueológico, e também ao se 
posicionar quanto à sua própria defesa, à proteção permanente que é visada fisicamente e através de sua 
exposição à sociedade” (Rodrigues, 2016, p. 24): “As ruínas devem ser mantidas e devem ser tomadas as 
medidas necessárias para a conservação e para a proteção permanente dos elementos arquitetónicos e 
dos objetos descobertos. Além disso, devem ser adotados todos os meios que facilitem a compreensão 
do monumento e a sua revelação, sem nunca se distorcer o seu significado” (Rodrigues, 2016, p. 24). 
189 Demolido em 2008, dando lugar a um centro comercial (até à data da presente dissertação, este 
centro não foi inaugurado). 
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1966) e F. João Guimarães (n. 1978); e “Herança Paterna, Riqueza” (2015), de Paula 

Nascimento (n. 1981). 

No último texto mencionado, a arquiteta Paula Nascimento, ao referir-se sobre as 

salas de cinema em Angola, sustenta que para além de revelarmos os aspectos 

técnicos, os pormenores, os materiais e a espetacularidade da arquitetura destes 

espaços, é necessário olharmos também para “’a vida que ali foi vivida, sonhada’” 

(Nascimento, 2015, p. 19). Observamos ainda que este cinemas foram construídos em 

Angola para responder a um estilo de vida que na atualidade, já não se verifica, 

portanto, torna-se pertinente refletir, pelo menos, sobre o destino deste “estratos” da 

cidade, pois, o “simples conservar” é insuficiente quando se fala de estruturas que, 

como mencionamos, foram projetadas para atender necessidades de um outro tempo. 

 
Ilustração 176 - Capa do Livro Angola Cinemas, com uma imagem do Cine Estúdio (c. 1970) no 
Namibe. (Fernandes e Hurst, 2015, capa). 

 
Uma vez classificados como património ou monumentos, é necessário pensar além da 

“simples conservação” destas salas de cinema, ou seja, responder à questão da 

sobrevivência destes edifícios vai além da reconstrução física dos mesmos, sendo 

igualmente importante o restabelecimento da sua função (social) na cidade. Por 

exemplo, no romance Memórias de Adriano 190  (1951), da mencionada autora 

Marguerite Yourcenar, o protagonista, o Imperador Adriano, entre as suas várias 

                                            
190 Este livro narra uma autobiografia irreal ou imaginativa do Imperador Adriano. Esta é revelada em 
forma de uma carta escrita pelo Imperador, nos últimos momentos da sua vida (pois padecia de doença), 
e dirigida ao jovem Marco Aurélio. 
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atividades, teve a oportunidade de (re)construir edifícios, e sobre estes 

acontecimentos, a personagem relata que: 

Construir é colaborar com a terra; é pôr numa paisagem uma marca humana que a 
modificará para sempre; é contribuir também para essa lenta transformação que é a 
vida das cidades. [...] [Reconstruir] é colaborar com o tempo sob o seu aspecto de 
passado, apreender-lhe ou modificar-lhe o espírito, servir-lhe de muda para um mais 
longo futuro; é reencontrar sob as pedras o segredo das origens. (Yourcenar, 1951, p. 
110) 

Portanto, a função destas salas de cinema na atualidade é um dos pontos 

fundamentais do presente estudo, pois assumimos que a “função [deve estar] sempre 

caracterizada no tempo e na sociedade” (Rossi, 2001, p. 79). A cidade assume, então, 

a missão de “servir de ponte entre o passado e o futuro”, pois, como verificamos até 

aqui, é inconcebível pensar na existência de um futuro sem memória do passado 

(Montaner, 2001, p. 163). É necessário ainda observar que a longevidade da maior 

parte dos edifícios está associada ao seu uso contínuo, o que reforça a necessidade 

sofrerem modificações para responder a novas funções (Rodrigues, 2016, p 12). “O 

que hoje conhecemos é, frequentemente, o resultado de sucessivas adaptações que 

possibilitaram a sua sobrevivência”, alterando, muitas das vezes, a sua aparência 

(Rodrigues, 2016, p 12). 

Ainda sobre conservar e reusar os monumentos ou edifícios abandonados, em ruína 

ou ainda usados pontualmente191, trazemos como exemplo o livro Arquitetura Moderna 

em África, Angola e Moçambique (2014), onde a arquiteta Ana Tostões (n. 1959), 

apresenta um Workshop 192  realizado em Moçambique, com o  título “(Re)Usar o 

Moderno – Identificar, Documentar, Conservar” (26 a 30 Março 2012), onde se 

enumera, de forma sucinta, uma lista de trabalhos a realizar perante um “edifício ou 

conjuntos com valor patrimonial”: 

Com este workshop ambicionava-se sensibilizar os estudantes para a importância da 
arquitetura moderna na construção da cidade e para o reconhecimento dos exemplares 
que poderão integrar o conjunto, mais vasto, do património edificado [...] Assim, as 
abordagens projetuais aos casos de estudo integram vertentes diversificadas relativas 
às operações de salvaguarda arquitectónica, sendo que a questão da (re)definição 

                                            
191 Como é o caso do Cine Atlântico (1966), apresentado como caso de estudo, e que hoje sobrevive 
(pontualmente) como sala de espetáculos musicais, na maioria para o público juvenil.  
192 Numa iniciativa do projeto Exchanging World Visions (EWV), este workshop teve lugar na Faculdade 
de Arquitetura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo (FAPF-UEM). 
Foram tratadas “informações de natureza teórica e desenvolvido trabalho prático de projeto sobre obras 
de reconhecida importância arquitetónica selecionadas na cidade de Maputo” (Tostões, 2014, p. 426). Os 
trabalhos práticos foram desenvolvidos por estudantes do quarto e quinto ano desta faculdade, e para 
completar a componente teórica, foram realizadas conferências com diferentes arquitetos e temáticas.  
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programática para a intervenção foi também ponderada como suporte à (adequada) 
definição das ações a levar a efeito em edifícios ou conjuntos com valor patrimonial [...] 
Para cada um dos casos de estudo foi estabelecida uma lista de trabalhos: verificação 
do levantamento, análise da natureza arquitectónica e tectónica do edifício, detecção 
das patologias construtivas e investigação sobre soluções a adotar; proposta de 
reabilitação e adaptação às atuais exigências de funcionamento. (Tostões, 2014, p. 
426) 

A linha de pensamento usada neste estudo para as salas de cinemas assemelha-se à 

lista de trabalhos deste Workshop, uma vez que: foram identificadas as salas de 

cinema construídas em Angola, de forma a recolher informações sobre estas e a 

catalogá-las (o mais próximo possível da realidade, pois reconhecemos que muitas 

salas de cinema não apresentam informações suficiente para datá-las ou classificá-

las); foi feita uma “análise da natureza” arquitectónica destes equipamentos (mais 

profunda nos três casos de estudo), bem como de algumas patologias, principalmente 

as provocadas por vandalismo e desgaste do tempo; foi feito um levantamento 

arquitectónico dos três casos de estudo selecionados; e por fim, a “proposta de 

reabilitação” é aqui traduzida neste capítulo (através de indicativos) como um resgate 

à memória destes espaços, uma adaptação à sociedade atual (rever a sua função 

como edifício) e, como veremos mais à frente, a revelação das suas potencialidades 

enquanto projeto arquitectónico, em suma, a procura da sua “verdadeira essência”.  

Para concluir este raciocínio, é necessário acrescentar que atualmente cada vez mais 

vemos casos em que “‘a preservação é reconhecida como um ato de projeto” e a 

confluência que assistimos entre “design e preservação abre um novo território de 

experimentação arquitectónica, em que estamos projetando o passado e o presente 

ao mesmo tempo’” (Roberts apud Rodrigues, 2016, p. 39). Na dissertação de 

mestrado intitulada A Construção da Paisagem através da Ruína, Olhar o Alqueva 

(2016), Luís Amaral Rodrigues exemplifica este pensamento com a intervenção (1993-

2009) do arquiteto David Chipperfield (n. 1985) no Neues Museum (1841-1859), em 

Berlim:  

Projetos como o Neues Museum de David Chipperfield [ilustração 177] mostram um 
novo nível de sensibilidade no projeto que pode levar a esse tipo de restauros, 
combinando um respeito pelo tecido original do edifício, com a confiança de resgatar 
uma ruína, para a tornar arquitetura contemporânea. (Rodrigues, 2016, p. 39) 

Na descrição deste projeto, no site do próprio arquiteto, observamos ainda a grande 

importância dada a materialidade, que intensifica a distinção entre “novo e velho”, 

onde “o novo reflete o perdido sem imitá-lo” (Chipperfield, 2009): 
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The key aim of the project was to recomplete the original volume, and encompassed 
the repair and restoration of the parts that remained after the destruction of the Second 
World War. The original sequence of rooms was restored with new building sections 
that create continuity with the existing structure. The archaeological restoration followed 
the guidelines of the Charter of Venice, respecting the historical structure in its different 
states of preservation. All the gaps in the existing structure were filled in without 
competing with the existing structure in terms of brightness and surface. The restoration 
and repair of the existing is driven by the idea that the original structure should be 
emphasized in its spatial context and original materiality – the new reflects the lost 
without imitating it. 

The new exhibition rooms are built of large format pre-fabricated concrete elements 
consisting of white cement mixed with Saxonian marble chips. Formed from the same 
concrete elements, the new main staircase repeats the original without replicating it, 
and sits within a majestic hall that is preserved only as a brick volume, devoid of its 
original ornamentation. Other new volumes – the Northwest wing, with the Egyptian 
court and the Apollo risalit, the apse in the Greek courtyard, and the South Dome – are 
built of recycled handmade bricks, complementing the preserved sections. 
(Chipperfield, 2009) 

 

 
Ilustração 177 - Interior do Neues Museum, onde vemos a transição entre a nova intervenção e a 
pré-existência, bem como a diferença da materialidade e texturas; o passado e o presente. (Basulto, 
2011). 

 
As várias iniciativas apresentadas aqui – desde textos críticos até a intervenção 

(física) efetiva sobre um monumento ou ruína que seja de interesse arquitectónico – 

abrem caminho para explorar diversas possibilidades arquitectónicas/artísticas sobre 

as salas de cinema em Angola, de forma a fornecer espaços requalificados à cidade. 

Estas que sempre se mantiveram como espaços lúdicos, públicos e sociais, instigam 

uma maior amplitude de respostas à questão da sua sobrevivência, sem soluções 

imediatas, equivocadas ou óbvias.  
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5.2. A PROCURA DA “NÃO-SOLUÇÃO” 

Já foi referido que grande parte das salas de cinema em Angola, construídas entre as 

décadas de 1930 e 1970, encontram-se abandonadas e/ou vandalizadas. Na presente 

dissertação, damos destaque aos cinemas produzidos entre os anos de 1960 e 1970 

(época áurea dos cine-esplanadas), trazendo como casos de estudo: o Cine Flamingo 

(1963); o Cine Atlântico (1966) e o Cine Estúdio (c. 1970). Dos três casos de estudo, o 

primeiro encontra-se melhor conservado e em utilização (principalmente para 

espetáculos musicais); o segundo encontra-se parcialmente conservado, mas 

inutilizado; e o terceiro encontra-se abandonado e bastante vandalizado. 

Independentemente dos vários cenários encontrados (melhores ou piores) nos 

diferentes cinemas investigados, chama-nos a atenção o facto de todos eles se 

transcenderem no tempo e de se perpetuarem com o avançar dos anos. Hoje, numa 

sociedade de rápidas transformações, e cada vez mais digital, estas presenças nas 

cidades – às quais a população habituou-se – carecem de novas funções, novos usos 

e novos engajamentos, pois são espaços expectantes nos territórios onde estão 

inseridos.  

Longe de mostrar ou escolher a melhor solução para estes cinemas, nesta dissertação 

procura-se “revelar as evidências ocultas” destes espaços escrutados, “trazendo à luz” 

potencialidades já previstas nos seus projetos de arquitetura. Sobre revelar o “oculto” 

e resgatar as memórias, é fundamental que “uma das missões [...] da arte na 

metrópole [seja] colaborar para que esses vestígios, lembranças e forças sejam 

desvelados” (Montaner, 2001, p. 163).  No texto “Herança Paterna, Riqueza”, a 

arquiteta Paula Nascimento menciona ainda que: 

[Os cinemas em Angola são] edifícios públicos inseridos em contextos onde podem 
adquirir uma função mais social – trazer outras culturas para os seus usuários, até 
mesmo a memória do que foram [estes] espaços. [...] Restaurá-los não significa só a 
recuperação das formas arquitectónicas, mas igualmente funcional: é importante o 
estabelecimento de uma dialética entre o futuro e o passado, entre os novos usuários, 
(re)criando vivências e memórias e estabelecendo laços entre as comunidades e os 
edifícios desenhados para as servirem.  

Num contexto cada vez mais global, as identidades tornam-se mais distintas e 
singulares. Com os avanços tecnológicos, o encurtamento das distâncias entre os 
países e culturas, é patente a busca cada vez mais por referências que nos ajudem a 
perceber os caminhos percorridos até chegarmos onde estamos e traçar o futuro. A 
transitoriedade da sociedade atual revela a nossa fragilidade e efemeridade enquanto 
sujeitos históricos e traz à luz a busca por elementos que transmitam a sensação de 
continuidade e perpetuação – os processos de preservação abrangem não só a 
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questão física e formal mas também e acima de tudo a preservação de uma identidade, 
da ação e da memória de diferentes grupos sociais, tornando-se um elemento 
primordial para a promoção do bem-estar social, da cidadania e de crescimento 
sustentado. (Nascimento, 2015, p. 19)  

Neste contexto, é importante abordar sobre a “essência das coisas”, de modo a 

perceber o que é fundamental no projeto destes cinemas e que devem ser refletidos 

num contexto atual. Todo o espaço possui um valor particular, que o caracteriza e a 

sua qualidade pode ditar a sua reminiscência e permanência na cidade (Montaner. 

2001, p. 157). “‘Assim como os sons e os perfumes têm uma cor e os sentimentos um 

peso’”, os espaços arquitectónicos ou urbanos possuem um carácter próprio (Strauss 

apud Montaner, 2001, p. 157). No entanto, o factor tempo e as mudanças sociais 

podem conduzir ao esquecimento do verdadeiro significado destes espaços. Nesta 

fórmula, também podemos introduzir a “necessidade de originalidade e diferença” de 

cada individuo interveniente destes espaços, o que leva “quase sempre ao abandono 

da essência de um determinado objecto” (Siza, 1998, p. 133).  

Se utilizarmos a comparação estabelecida por Ludwig Wittgenstein [1889-1951] e por 
Maurice Merleau-Ponty [1908-1961] entre os elementos da linguagem – as palavras e 
os conceitos – e os elementos das cidades – os edifícios, as ruas, as praças –, 
poderíamos estabelecer que da mesma maneira que os significados originais de muitas 
palavras e conceitos ficaram ocultos ou foram evoluindo no decorrer do tempo, também 
o valor simbólico de muitos elementos urbanos ficou esquecido debaixo dos estratos 
da cidade atual. (Montaner, 2001, p. 160) 

Sobre esta matéria, o arquiteto Álvaro Siza Vieira (n. 1933), no seu livro Imaginar a 

Evidência (1998), a respeito dos objetos, explica que todos possuem uma história e 

“contudo, vistos à distância, podem ser ligeiramente diferentes e é exatamente nesta 

ligeira diferença que se esconde o seu verdadeiro significado no tempo” (Siza, 1998, 

p. 133). Estas várias teorias ajudam-nos a perceber que existe uma grande 

responsabilidade ao intervir sobre o espaço urbano em geral, e igualmente sobre os 

edifícios carregados de memórias que perecem na sociedade. É então importante o 

papel do arquiteto que deve olhar atentamente para cada objeto arquitectónico perene 

e revelar as suas potencialidades (Siza, 1998, p. 135). Deste modo, “o exercício da 

observação é prioritário para um arquiteto. Quanto mais observamos, tanto mais clara 

surgirá a essência do objeto. E esta consolidar-se-á como conhecimento vago, 

instintivo” (Siza, 1998, p. 135). Portanto, o arquiteto trabalha como um detective, com 

o intuito de restaurar relações perdidas, mas vitais e que foram “traumaticamente 

cortadas [ou] mal perceptíveis” (Siza, 1998, p. 99). 
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Voltamos então a falar sobre desvendar, revelar o oculto e neste contexto, julgamos 

ser importante resgatar algumas características (já mencionadas nos capítulos 

anteriores) inerentes às salas de cinema em Angola e que podem servir como bússola 

no caminho de manter “vivos” estes edifícios, onde o passado possa reencontrar uma 

expressão de futuro. Entre os vários apanágios, podemos citar: a sua relação direta 

com a natureza e a paisagem, mais evidenciada nos cine-esplanadas e nos cinemas 

do tipo fechado projetados posteriormente a estes; uma identidade (bastante próxima 

à África Subsariana) pois, embora estes sejam produto de arquitetos portugueses a 

residir em Angola, ou terem sido influenciados por outros movimentos ou países, 

foram projetados para o território angolano sem ignorar fatores intrínsecos a este país 

– como o clima ou até mesmo as cores vibrantes; a “procura” da arte total, como já foi 

abordado anteriormente, onde não é incomum encontrar nestes edifícios, relação com 

outras artes como pintura e escultura – que em alguns casos existe uma procura pela 

exaltação de motivos africanos ou atividades quotidianas das regiões onde o edifício 

foi construído; entre outros.  

Neste ponto do nosso trabalho, iremos explorar então a relação com a natureza – 

fazendo a ponte entre o passado e o presente – e ressalvar o valor identitário que os 

cinemas projetados em território angolano carregam, nomeadamente, os que 

apresentamos aqui como casos de estudo.  

Sobre a busca pela natureza, não é difícil encontrar bibliografias que salientam o facto 

de que ao longo da história, a arquitetura procurou integrar-se com a natureza. “De 

facto, a arquitetura, vista de uma forma mítica, pode ser entendida como imitação da 

natureza.” (Montaner, 2001, p. 193) No Pitoresco, nas contribuições de Ebenezer 

Howard 193  (1850-1928), na tradição orgânica do Movimento Moderno, ou noutros 

períodos que marcaram a história da arquitetura, a paisagem e a natureza foram 

assuntos que estiveram na mesa, persistindo com arquiteturas mais recentes e 

                                            
193 “Sir Ebenezer Howard, (born Jan. 29, 1850, London, Eng. – died May 1, 1928, Welwyn Garden City, 
Hertfordshire), founder of the English garden-city movement, which influenced urban planning throughout 
the world. After starting work in a stockbroker’s office at age 15, Howard learned shorthand and held 
various jobs as a private secretary and stenographer before becoming a shorthand reporter in the London 
law courts. He was a liberal social reformer who was decisively influenced by Edward Bellamy’s utopian 
novel Looking Backward (1889). In the 1880s Howard wrote Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform. 
Not published until 1898, this work was reissued in 1902 as Garden Cities of To-morrow. In this book he 
proposed the founding of ‘garden cities’, each a self-sufficient entity – not a dormitory suburb – of 30,000 
population, and each ringed by an agricultural belt unavailable to builders. Howard was attempting to 
reverse the large-scale migration of people from rural areas and small towns to cities, which were 
becoming overpopulated. Howard’s garden cities were intended to provide heretofore rural districts with 
the economic opportunities and the amenities of large industrial cities.” (britannica.com) 
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contemporâneas, onde a tecnologia e ecologia vêm agregar novas práticas e 

soluções.  

[Frank Lloyd] Wright [1867-1959], Alvar Alto [1898-1976], Jørn Utzon [1918-2008] – e 
os arquitetos da chamada “terceira geração” – Oscar Niemeyer [1907-2012], Roberto 
Burle Marx  [1909-1994], [Josep] Antoni Coderch [1913-1984], Luis Barragán [1902-
1988], Fernando Távora [1923-2005], Fruto Vivas [n. 1928], Ralph Erskine [1914-2005], 
Aldo van Eyck [1918-1999] – conservariam a preocupação pela relação entre a 
arquitetura e a paisagem. Entretanto, se levamos em conta que a realidade 
contemporânea se baseia cada vez mais no predomínio do património artificial sobre o 
entorno natural, em um fluxo de crescimento contínuo das metrópoles, então a obra 
realizada nos anos cinquenta e sessenta pelos autores cidados também poderia ser 
interpretada como nostalgia em relação à pureza da natureza perdida (Montaner, 2001, 
p. 194-195). 

Essa busca pela “natureza perdida” faz bastante sentido em meio urbano, lugar de 

grandes transformações. Num contexto mais recente, destacamos a arquitetura 

contemporânea japonesa, onde em diversas obras sentimos o verde abraçar a 

arquitetura – sem esquecer que a arquitetura japonese sempre manteve uma relação 

forte com o exterior. Destacamos os arquitetos Kazuyo Sejima (1956) e Ryue 

Nishizawa (n. 1966), que formam o atelier SANAA; Sou Fujimoto (1971); Junya 

Ishigami (n. 1974); entre muitos outros. No livro Primitive Future (2014), Sou Fujimoto 

defende que a arquitetura existe no modo em como o exterior e o interior estão 

conectados. (Fujimoto, 2014, p. 79) De forma metafórica, este arquiteto estabelece 

também uma relação entre o jardim e a arquitetura, onde afirma que “a arquitetura é 

um jardim com cobertura, e o jardim é arquitetura sem cobertura” (Fujimoto, 2014, p. 

101): 

[...]The artificial tranformation of nature is followed by the negotiation of its condition. 
That is why a garden is the initial state of Architecture. In a garden, everything is left 
indeterminate. There persists innumerable interactions surpassing our faculty of 
comprehension; each of them spectacular yet utterly ambiguous in totality. Such can be 
experienced in the perambulatory gardens of Japan. Ambiguous bondaries pulsate with 
movements, time and weather. Continuosly metamorphosing with motion, it presente an 
experience inculcated by the continuity of relationships. There must be profound 
experiences unsee in architecture by seeking spatial potentials in a constant 
reassessment of ambiguous peripheries. Architecture is a garden with a roof. Garden is 
architecture without a roof. (Fujimoto, 2014, p. 101) 

Desde os desenhos às suas obras, o arquiteto Junya Ishigami também defende a 

relação entre o objeto construído e a vegetação/natureza envolvente, sendo que, em 

seus desenhos, a vegetação chega a prevalecer abraçando a arquitetura, dificultando 

a percepção do que é interior ou o que é exterior, “pois natureza e construção são o 
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mesmo, participam de uma mesma matéria informe e enigmática.” (Eichemberg e 

Barbieri, 2010) Deste modo, a “relação gradativa entre natureza e edifício que os torna 

indistinguíveis entre si”, o que nos leva a imaginar outros modos de habitar ou 

experimentar a arquitetura. (Eichemberg e Barbieri, 2010) 

 

 
Ilustração 178 - Desenhos do arquiteto japonês Junya Ishigami, s.d. (Trotter e Vidal, 2012). 

 
Quando observamos edifícios em estado de ruína, a natureza interage com a 

construção de outro modo, apropriando-se desta. “A very inchanting piece of ruin, 

Nature has now made it her own.” (Gilpin, 1800, p. 33) Estas estruturas abandonas 

invadidas pela vegetação, em certos casos, confundem-se com a paisagem natural. 

Grande parte dos cine-esplanadas foram projetados para contemplar e abraçar o 

espaço exterior, de forma a reforçar a relação exterior-interior. É portanto, uma 

característica muito presente em seus projetos, e com o passar dos anos e o desuso 

destes equipamentos, a natureza ganha um sentido misterioso e poético pois torna-se 

imperativo em relação à ruína. No Cine Flamingo, vemos ambos os cenários: um 

projeto que abraça a paisagem e o jardim, onde este ocupa quase metade do recinto 

do cinema (a vegetação é muito presenta e impositiva neste projeto); e hoje, como um 

edifício abandonado, a natureza manifesta-se e domina o espaço. Isto torna-se claro, 

quando olhamos para o grande conjunto de vigas na cobertura que é invadido pela 

arborização. 
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Ilustração 179 - Vegetação que invade a cobertura do Cine Flamingo. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 180 - Vegetação que invade a cobertura do Cine Flamingo. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Verificamos então que a relação entre natureza e arquitetura, bem como outros 

elementos que caracterizaram parte da produção de cinemas em Angola, surgem, na 

atualidade, como uma linguagem criativa e pertinente. Desde teorias a casos práticos, 

os diferentes modos como pensamos a arquitetura na contemporaneidade, abrem-nos 

um leque de possibilidades perante a eventualidade de se intervir sobre este tipo de 

património. Deste modo, esta eventual intervenção, para a qual é necessário uma 

certa sensibilidade, acarreta em si um grande significado e desperta a memória da 

cidade. O destino destes espaços torna-se, portanto, num ato cívico.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das principais motivações desta dissertação foi a chamada de atenção para a 

preservação do património Modernista construído em Angola em meados do século 

XX. Dos vários conjuntos de obras encontrados no país, foram aqui apresentadas e 

estudadas as salas de cinema produzidas entre as décadas de 1930 e 1970. Ao longo 

desta dissertação, foi possível observar a evolução destes equipamentos, estando 

esta evolução diretamente relacionada com o panorama político, económico e social 

que o país enfrentava na época, bem como influências arquitectónicas internacionais. 

Deste modo, foi importante abordar, cronologicamente, sobre o regime do Estado 

Novo; o Gabinete de Urbanização Colonial; a influência do Movimento Moderno em 

geral e das arquiteturas Modernistas norte americana e brasileira em particular; o auge 

do “Moderno Tropical”; e por fim, a pré-independência em Angola. Neste contexto, 

nomes como Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Fernando Batalha, Vasco Vieira da 

Costa, Fernão Lopes de Carvalho, Francisco Castro Rodrigues, os irmãos Castilho, 

entre outros, são recorrentes nos vários capítulos deste estudo, pois foram 

importantes no percurso para a criação de um espólio arquitectónico de cariz 

moderno. 

Ao analisar estes vários cenários, melhor conseguimos perceber como as salas de 

cinema evoluíram ao longo do tempo, sendo que se ramificaram em duas tipologias: 

uma fechada e uma aberta. A tipologia fechada é a primeira a ser explorada em 

Angola, ainda na época do Estado Novo, por isso, apresenta uma linguagem 

arquitectónica mais próxima à praticada e disseminada por este regime; já a tipologia 

aberta, foi introduzida e explorada num ambiente arquitectónico mais aberto às 

tendências mundiais e cânones Modernos, sendo assim, na altura em que os cine-

esplanadas ganhavam adesão no país, as construções em Angola atingiam um ritmo 

frenético e cada vez mais voltadas para questões e problemáticas locais.  

Os três casos de estudo aqui apresentados permitiram, uma vez mais, identificar e 

caracterizar as diferentes tipologias de cinemas, bem como através deles, realizar 

uma leitura das diferentes fases no tempo destes equipamentos: o passado – a sua 

história, o seu arquiteto, a sua tipologia, a relação com o panorama arquitectónico 

internacional da época, etc.; o presente – o estado de conservação física, bem como a 

identificação do seu uso (função) atual; e o futuro – através de todo este processo 

anterior, repensar nas qualidades arquitectónicas e sociais que estes espaços ainda 
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podem fornecer para a sociedade atual, sendo que os mecanismos aqui utilizados 

para refletir este assunto, baseiam-se em evidenciar características pertencentes a 

estes cinemas.  

A partir dos casos de estudos, foi possível também dar ênfase aos cine-esplanadas, 

pois acreditamos que esta tipologia trouxe para estes espaços de entretenimento uma 

nova forma de vivenciar o cinema, respeitando as exigências de um país tropical, 

sendo que o grande sucesso desta tipologia é constatado a partir de 1960, com a sua 

disseminação por quase todo o território angolano. Assim temos, o Cine Atlântico e o 

Cine Flamingo como exemplos desta tipologia aberta. Já o Cine Estúdio, apesar de 

estar enquadrado na tipologia de salas de cinema fechadas, também nos permite 

observar que o sucesso dos cine-esplanadas foi tão grande em Angola, que mesmo 

os cinemas fechados produzidos depois destes, passam a ser projetados de forma 

diferente, com maior ligação ao exterior e à envolvente, deixando, portanto, de serem 

totalmente fechados ou bastante imperativos em termos de implantação.  

Podemos, então, constatar que, as salas de cinema tiveram um papel fundamental na 

história angolana, pois através destas podemos ler o passado, mas, por serem 

espaços perenes na cidade, permitem-nos e instigam-nos a olhar para o futuro. 

Repensar estes espaços é um assunto atual, e que deve reverberar em todo 

património arquitectónico encontrado em Angola, pois, devem ser olhados como 

herança de uma sociedade, cabendo às próximas gerações preservar e aprender com 

estes. Neste contexto, vimos que “revelar” as potencialidades, bem como “evidenciar” 

o valor oculto e identitários das salas de cinema é um modo de olharmos para estas, 

na atualidade. 

Após as várias teorias, hipóteses e reflexões apresentadas – principalmente no 

Capítulo V da presente dissertação –, nasceu a necessidade de realizar a 

transposição destas inquietações relativas aos casos de estudo através de colagens. 

Estas colagens são o resultado de um processo que se inicia com a identificação dos 

cinemas; a visita aos espaços – de forma a absorver o que eles transmitem hoje, uma 

vez que, num sentido pessoal, guardamos memórias antigas destes cinemas apenas 

no caso do cine Atlântico; a procura de informação e o estudo minucioso dos seus 

projetos – de forma a resgatar a essência para o qual foram projetados e que refletem 

um período, demostrando-se esta, no entanto, bastante atual. Portanto, este exercício 

final aspira “revitalizar” os cinemas, de forma imaginativa e intuitiva – mas longe da 
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ingenuidade – repensar as possibilidades complexas que estas estruturas nos 

oferecem até a atualidade. Procurando-se, portanto, a sua intemporalidade.  

Imaginar significa recordar aquilo que a memória escreveu dentro de nós e pô-la em 
confronto com as exigências e as condições; mas também elevar as exigências e as 
condições ao nível da sua real complexidade, e por fim restituí-las na simplicidade 
oblíqua do projeto. (Gregotti, 1998, p. 10) 

Apresentamos, a seguir, um conjunto de colagens que foram efetuadas, num contexto 

processual de “evolução” e de “leitura” pessoal de cada cinema estudado neste 

trabalho, pretendendo-se transmitir não só a qualidade espacial e formal que estes 

apresentam, mas também a carga identitária e emocional que possuem na cidade, 

valores que podem ser ainda mais explorados, de forma a elevar as potencialidades 

destas salas de cinema, que emanam cultura, desde a sua origem.  

 

 
Ilustração 181 – Colagem 1 - Cine Atlântico abraçado pela natureza e projeções da cultura. (Ilustração nossa, 2019). 
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Ilustração 182 – Colagem 2 - o Cine Atlântico despido: evidenciar o oculto, revelar o valor identitário. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 
Ilustração 183 – Colagem 3 - concentração de matéria e memória no Cine Flamingo. (Ilustração nossa, 2018). 
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Ilustração 184 – Colagem 4 - resgate e aproximação ao habitat natural envolvente ao Cine Flamingo. (Ilustração nossa, 
2019). 

 
Ilustração 185 – Colagem 5 - um cumprimento à cultura africana: a identidade revelada no Cine Estúdio. (Ilustração 
nossa, 2018). 
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Ilustração 186 – Colagem 6 - proporção e escala: o estudo da forma do Cine Estúdio, como elemento de união entre 
interior e exterior. (Ilustração nossa, 2018). 
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Maria Alice Correia 
 
Luanda, Novembro 2018 

Arquiteta 

Funcionária no Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda (IPGUL) 

 

Maria Alice Correia (n. 1966) é uma arquiteta angolana, com um vasto material escrito 

sobre a arquitetura moderna em Angola e a evolução urbana da cidade de Luanda. 

Adquiriu o grau de Mestre – no ano de 2012, com a dissertação O “património” do 

Movimento Moderno: Luanda 1950-1975 – e o grau de Doutora – em 2018, com a tese 

O modelo do urbanismo e da arquitetura do Movimento Moderno: Luanda 1950-1975 – 

pela Universidade de São Paulo (USP). Escreveu ainda artigos para livros, como 

Angola Cinemas (2015), de  Miguel Hurst e Walter Fernandes. 

 

Sabe-se que o regime do Estado Novo teve grande influência na arquitetura 
produzida não só em Angola, como em outras colónias e mesmo em Portugal. 
Até que ponto as suas ideologias interferiram nos projetos de ordem privada? 
 

No caso particular de Luanda, houve uma produção muito escassa e isso verificou-se 

com maior intensidade entre 1945/1950. Depois disso as câmaras municipais em 

Angola exigiam obras modernas para todas as ruas das suas cidades. Só as obras 

públicas dirigidas pelo GUC continuaram. Contudo é de se notar que os arquitetos que 

promoviam essa arquitetura eram maioritariamente da Universidade de Lisboa. Os da 

Universidade do Porto saiam com ideologias mais modernas. Uma das raras 

exceções, na altura, foi a ação de [Francisco] Castro Rodrigues que mesmo tendo sido 

formado em Lisboa teve, desde o início da sua carreira, interesse em obras 

Modernistas.  

 

Na sua tese de doutoramento, O Modelo do Urbanismo e da Arquitetura do 
Movimento Moderno, Luanda – 1950/1975 (2018), sugere que o Palácio do 
Comércio (atual Ministério das Relações Exteriores) – projeto iniciado por Sá de 
Miranda e finalizado por Fernando Batalha – iniciou o “Movimento de 
Transição”, ou seja, já se identifica traços que indicam um avanço de estilo. É 
possível esclarecer mais sobre esta questão? 
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No meu entender os edifícios: Palácio do Comércio, Museu de História Natural, 

Edifício dos Trabalhadores do Comercio, Edifício dos Transitários e outros. Concordo 

com a professora Isabel Martins, chefe do Departamento de Arquitetura da 

Universidade Agostinho Neto, [que os] considerou edifícios num período de transição. 

Isto porque identificamos neles as fachadas despidas de decoração. Notamos em 

alguns deles elementos para ventilação (no Edifício dos Transitários e Trabalhadores 

do Comércio). Eles não são totalmente Modernistas, mas também não se identificam 

com os edifícios do regime do Estado Novo. 

 

As figuras de Fernando Batalha e outros arquitetos que integraram o Gabinete 
de Urbanização do Ultramar foram fundamentais para este processo de 
transição e avanço de estilo? 

 

Não, os arquitetos do GUC nem sempre projetaram moderno. Eles serviram Portugal. 

O caso concreto de Fernando Batalha, não era propriamente um arquiteto moderno. 

Formou-se em Lisboa, era conservador e quer nas suas obras, como na sua 

linguagem, servia Portugal. Mesmo depois da independência a maior preocupação foi 

classificar as obras mais antigas de caris português e não as obras modernas. Fernão 

Lopes simões de Carvalho e Castro Rodrigues que pertenceram ao GUC e à 

Universidade de Lisboa, mas tinham ideologias muito modernas. Castro Rodrigues era 

muito crítico, lutou e impôs-se a favor de moderno em Angola. 

 

Pode-se associar a existência de uma identidade arquitectónica angolana com a 
produção de obras iniciada com os chamados “arquitetos africanos” e que 
constituem o “Moderno Tropical”? 
 
Não creio que exista uma identidade arquitetónica angolana nos arquitetos 

portugueses em África a exceção de Pancho Guedes em Moçambique. Os arquitetos 

portugueses em África adoptaram o caminho seguido pelo Brasil, mas esta arquitetura 

só passou a ser produzida depois dos resultados e das mostras realizadas pelos sul 

africanos. Foi depois que Salazar viu a arquitetura moderna lá [no Brasil], que permitiu 

que se edificassem nas colónias. Contudo essa arquitetura [aplicada nas colónias] foi 

com alturas mais baixas em relação ao Brasil. Visto que havia a preocupação com a 

brisa marítima e a reflexão do sol sobre os edifícios ou de uns edifícios para com os 

outros. Mas no Brasil não houve uma produção em massa, mas sim isolada e com 
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produção de custo elevado. Ao passo que em Angola foi a preços mais baixos. Houve 

prédios de luxo também, mas não era a maioria e podemos indicar o Hotel Presidente, 

Hotel Panorama, o BPC, o Edifício Mutamba e outros de alto nível.  

 

Os cinemas em Angola até finais da década de 1950 são mais fechados em 
relação à paisagem, para além da adaptação ao clima, existem outros factores 
que contribuíram para que as salas produzidas a partir de 1960 
(aproximadamente) se tornem abertas? 

 

O Cine Teatro Nacional tem um caris clássico inaugurado em 1932. O Cine Tropical 

inaugurado em 1951 tem caris moderno, tem presente um sistema de ventilação e 

elementos para quebrar o sol, apesar de discretos. O Cinema Restauração, 

inaugurado também em 1951, já tem um caris mais moderno apesar de coberto e 

fechado. Também coberto e fechado, o Cine Colonial tem caris moderno e foi 

inaugurado no ano de 1940. Este deveu-se apenas [ao facto de se tentar] encontrar 

uma forma de construir edificações mais baratas para proporcionar divertimento às 

classes mais pobres, como exigia a Carta de Atenas. O projeto do Cinema Miramar 

[1959] foi uma iniciativa do moderno (que não surtiu efeito em Portugal) [de produzir 

obras] com materiais mais simples, logo considerados como materiais nunca antes 

vistos para satisfazer uma vida nova da população, tal como acontecia na Europa.  

Esse foi o grande desafio dos arquitetos modernos, usar os meios para uma maior 

abrangência. 

 

As salas de cinema em Angola estão carregadas de texturas, cores vibrantes e 
materialidades diversas, bem como uma relação com outras artes como a 
pintura e escultura, que de certa forma estão presentes na arquitetura moderna 
em Angola, será então nestes espaços que estas características são exploradas 
ao limite, já que se tratam de espaços culturais? 

 

Não tem a ver com o facto de serem espaços culturais, mas sim pela necessidade de 

os produzir mais baratos, por isso se experimentam novos materiais, novas 

tecnologias para obras mais barata, visto que aos “Homens deveria caber uma vida de 

trabalho e de lazer”. 
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Quantos cinemas conseguiu identificar na cidade de Luanda? Acredita que 
existam mais por descobrir? 
 
Trinta e cinco locais onde se exibiam filmes, sendo quatro deles em locais ao ar livre 

não permanentes (Ilha de Luanda; Edifício Lello, no Baleizão; no Estádio dos 

Coqueiros e no bairro Adriano Moreira). Não creio que tenham existido mais, pois a 

investigação foi exaustiva e recorri a jornais da época que anunciavam a data de 

abertura das salas, os preços a praticar, os filmes e a quem se destinavam, bem como 

conversas demoradas com indivíduos que frequentavam os cinemas de Luanda. Ana 

Antónia Silva por exemplo, disse que não faltou a nenhum show de artistas 

estrangeiros e nacionais, nasceu em Luanda e o seu maior divertimento eram os 

shows, os filmes e as matinés dançantes que aconteciam nos cinemas que ela 

frequentava. Clara Sá Carneiro e sua Irmã Graça D’Orey, António Pateiro e tantos 

outros descrevem o cinema como o seu maior divertimento entre 1950 e 1975. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE B 
Entrevista a Leonete Botelho Pereira 

 
  



 

 

 
 



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos  255 

Leonete Botelho Pereira  
 
Olhão, Janeiro 2019 

Esposa do Arquiteto Botelho Pereira (autor do Cine Estúdio) 

 

Quando é que Botelho Pereira começou a exercer a profissão de arquiteto?  
 

Começou a trabalhar em Arquitetura, em 1963/64, num quarto de casa transformado 

em escritório, na cidade de Tete, em Moçambique, onde era o Diretor da Escola 

Técnica Elementar de Tete. Começara a sua carreira de professor de Desenho no ano 

anterior,1962, em Vila Cabral, onde foi colocado como Diretor encarregado de pôr em 

funcionamento uma Escola acabada de "criar no papel". Assim se iniciou a sua 

carreira de professor, cumprindo a incumbência de pôr a funcionar a Escola Técnica 

Elementar de Vila Cabral, distrito do Niassa, carreira essa que terminou em Portugal 

com a aposentação nos finais dos anos 1990. 

 

Qual a origem da formação académica do arquiteto? 
 

O seu Curso de Arquitetura teve origem numa vocação "descoberta" sua e de seu Pai, 

viviam então em Lourenço Marques, ex-capital de Moçambique. Veio para Portugal, 

para a Faculdade da então "Escola Superior de Belas Artes de Lisboa", onde também 

eram leccionados os cursos de Escultura e Pintura. O curso superior de Arquitetura 

dividia-se em duas fases, uma de quatro anos de teoria e prática, a outra que se 

prolongava por mais uns três anos, uma componente de estágio, elaboração de uma 

tese e apresentação e defesa da mesma. Terminada a primeira fase e podendo 

exercer como "tirocinante", voltou a Moçambique, onde iniciou as duas atividades 

acima referidas. Trabalhou em Arquitetura sempre ao abrigo de autorizações 

governamentais para exercício da atividade, situação prevista por legislação dos 

"territórios ultramarinos". Tendo casado em 1962, e nascidos os primeiros dois filhos, 

só pôde voltar a Portugal em 1974 onde esteve o tempo necessário para cumprimento 

dos trâmites necessários a apresentar e defender a tese com nota elevada, tendo sido 

considerado muito bom todo o trabalho realizado em terras de África nos anos 

anteriores. Realizou alguns projetos de pequenas residências e de "cantinas" 

construções no interior afastado das cidades, onde se fazia comércio de mercadorias 

com as populações locais, de maneira geral de proprietários de origem indiana. 



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos  256 

Em que período Botelho Pereira esteve em Angola? Em que cidade se fixou e 
quais as suas primeiras obras neste país? 
 

Em finais de 1965 deslocou--se definitivamente para Angola por razões familiares. 

Dirigiu o estaleiro naval do sogro até ao início do ano lectivo seguinte. Foi, nesse ano, 

colocado em Cabinda juntamente com a mulher também professora. Começava aí a 

época áurea da exploração do petróleo em Angola, por grandes companhias 

sobretudo norte americanas tal como o crescimento de movimentos defensores da 

autonomia do enclave de Cabinda. No sistema de escritório num quarto da casa de 

habitação, Botelho Pereira desenvolveu atividade significativa, com projetos de 

prédios de habitação e comerciais para a cidade e para Lândana (não é possível 

garantir que seja este o nome da localidade, relativamente próxima). O largo da Igreja 

de Cabinda da época era, na sua maioria, com projetos de  autoria de Botelho Pereira.  

 

Como chegou a Moçâmedes? 
 
Em 1969 foi convidado para fazer os projetos das sedes da Mocidade Portuguesa, da 

masculina e da feminina, no sul, em Moçâmedes. O convite foi feito por dois 

elementos do governo, um que dirigia a Mocidade Portuguesa em Angola e o outro, 

natural de Cabinda, com o cargo de Secretário de Estado da Educação de Angola, no 

tempo dos Governadores Gerais, representantes do Estado Português, assessorados 

por Secretários de Estado. Impunha-se a necessidade de deslocação para sul e o 

arquiteto foi fazer os primeiros contactos em Moçâmedes inclusive com a Câmara 

Municipal para decidir futuros locais de construção das referidas sedes. Botelho 

Pereira e a mulher foram, então, colocados como professores em Moçâmedes para 

onde se deslocou com a família e aí viveram até 1975.  

 
Quando e por quem recebeu o convite para projetar o Cine Estúdio? 
 

Relembrando Moçâmedes, aí criou um escritório pela primeira vez, com abreviatura de 

seu nome em "Boper" funcionando numa casa alugada para esse fim, onde iam 

também trabalhar em horários extra profissionais, outros técnicos ligados à construção 

civil. Trabalhou também para Porto Alexandre, mais a sul no deserto da Namíbia. Foi 

nesse período que o dono do "Cinema Moçâmedes" encomendou o projeto do futuro 

novo cinema Moçâmedes. Feito e aprovado o projeto elaborado por "Boper" , foi 
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começada a obra sob direção do autor/Arquiteto do mesmo. A obra parou, ia já 

adiantada, decisão tomada certamente pelo seu proprietário, Sr. Eurico Martins.  

 

Realizou mais projetos em Moçâmedes? 
 

Em Moçâmedes leccionou sempre na Escola Comercial e Industrial Infante D. 

Henrique. Teve encomendados e realizados projetos para residências em Moçâmedes 

e Porto Alexandre e outros de envergadura para a época e para o lugar, como um 

Aquário para a cidade, outro para a nova sede do Rádio Clube local e ainda, solicitado 

pelo Governo de Transição para a independência, uma obra de reabilitação e 

aproveitamento agrícola do ex-campo de prisioneiros políticos de S. Nicolau.  Em 

1974, Botelho Pereira dividia-se durante a semana entre Moçâmedes e Sá da 

Bandeira onde leccionava História da Arte e História da Arte Africana e Angolana, 

cadeira criada pelo Governo de Transição de Angola e em que o Arquiteto solicitou 

aos alunos, oriundos de várias regiões, que realizassem trabalhos individuais e/ou em 

grupos sobre etnografia/arte/cultura das respectivas regiões, trabalhos que 

apresentaram nas aulas a colegas e professor. Nessa Faculdade onde foi eleito 

presidente do Conselho Diretivo, cargo que exerceu, leccionou até fim do ano lectivo, 

em 1975, altura em que foi ao Brasil. 

 

Que motivos o levaram a sair do país?  
 

Em 1974, foi convidado para dar aulas como professor assistente na Faculdade de 

Letras da Universidade de Luanda, no Lubango, onde acabou eleito como Presidente 

do Conselho Diretivo da Faculdade em 1975. Nesse ano, foi incumbido pelo Ministro 

da Educação do Governo de transição de Angola, Jerónimo Wanga, de ir ao Brasil 

estudar o currículo e funcionamento de faculdades de Arquitetura para criação de uma 

Faculdade semelhante na Universidade em Angola. Toda uma conjuntura posterior 

dificultou e impediu o seu retorno a Angola e o arquiteto Botelho Pereira acabou 

regressando a Portugal em 1980. No Brasil trabalhou só em arquitetura para 

Instituições, Empresas e particulares, obrigado a garantir a subsistência da família.  
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Gaspar Madeira 
 
Namibe, Agosto 2018 

Sociólogo 

Filho de um dos sócios do Cineteatro Moçâmedes e do Cine-Estúdio 

 

Em que período a sua família se instalou no Namibe? 
 
Eu [n. 1943] e as irmãs nascemos e crescemos no Namibe, a mãe nasceu no Namibe 

e casou-se lá. Formei-me na Universidade de Bruxelas e casei-me com uma belga, 

depois regressei com a minha mulher para o Namibe, onde passei o resto da minha 

vida. Pelo Namibe fiquei. Fui muito polémico, em muitas das vezes fui a braço de ferro 

com o partido. Correu-me mais ou menos bem. Duas ou três vezes correu-me muito 

mal. Existem muitas distorções históricas. Esta região [Namibe] que dizem que foi 

descoberta (mas já haviam cá pessoas) pelos portugueses em 1785, em viagens de 

exploração. Mas avançando no tempo, no séc. XIX, é delinear as politicas todas nesta 

zona e estabeleceram como data da fundação da cidade de Moçâmedes dia 4 de 

Agosto 1849. No entanto, quando chegaram cá, já haviam pessoas, entre os quais 

portugueses comerciantes. Estes portugueses que vieram do Brasil, nos anéis do 

município de Moçâmedes, que foram republicados em 1974, eles dizem que: “no 

principio da sua povoação, data de 1849...”, quando dez anos antes já havia indícios... 

 

Qual a sua ligação aos cinemas cá no Namibe? 
 
Existiu um tempo em Portugal, em que eles faziam, praticamente todos os edifícios da 

mesma maneira... 

 

Ainda no tempo do Estado Novo... 

É isto mesmo. Foi no tempo do Marcelo Caetano, em que era, creio que Ministro das 

Colónias [1944-1947] e esteve cá. Neste período foi construído o Cinema Moçâmedes 

[c. 1940], que pertence à firma Cine Moçâmedes Ltd. O edifício deste cinema foi 

confiscado, mas a sociedade Cine Moçâmedes Ltd. não. Então, se a sociedade não foi 

confiscada, este prédio também não deveria. Tudo que era do meu pai foi confiscado. 

O meu pai, Gaspar Gonçalo Madeira, era um dos sócios desta sociedade, e foi o único 

que cá ficou [após os acontecimentos de libertação nacional]. Para além do meu pai, 
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os sócios eram António Pedro Bauleth, Eurico dos Santos Martins (herdeiros) e a 

Empresa Exploradora de Recreismo Sandense.  

 

E o Cine Estúdio? Também pertenceu a esta firma? 
 
O Cine Estúdio também pertence à firma Cine Moçâmedes Ltd. O governo também 

confiscou este edifício, durante o período revolucionário, alegando motivos de 

abandono. Mas não foi abandono, porque fiquei cá (como herdeiro) e aqui estou até 

hoje. O local está abandonado e sempre olhei por ele. Mandava limpar, mas não foi 

suficiente, porque hoje está bastante vandalizado. A situação jurídica atual deste 

edifício é esta. Eu comecei a interessar-me e inclusive, consegui interessar a 

Embaixada Francesa, e disso partiu uma proposta de estabelecer um centro cultural. 

Inclusive para a parte da energia elétrica, a Embaixada Francesa concedeu uma oferta 

de milhões de dólares, na altura, e baseava-se nisso, para dizer que queriam 

continuar com essa província, ajudando no campo cultural, etc.  

No entanto, não houve interesse por parte do governo. Na altura, consegui tirar 

algumas fotocópias do projeto original e são os únicos exemplares que tenho, pois o 

resto está no Governo Provincial do Namibe. Portanto, o arquiteto chamava-se 

Botelho Pereira. O custo da obra, na altura em 1973 ou 1974, foi de quase seis 

milhões de escudos. Posteriormente, constituiu-se uma empresa, junto com um amigo 

meu, mas só nos davam seis meses para por tudo a funcionar, e não quiseram facilitar 

a entrega provisória do imóvel para conseguirmos um empréstimo bancário, portanto a 

ideia não avançou.  

 

Mas, houve um período em que ele esteve vedado, dando indícios que se iria 
fazer algo? 
  

Sim, o edifício esteve vedado. O meu sócio vedou a área toda, mas as placas foram 

roubadas. Tournou-se a vedar, mas novamente foram roubadas. Mas agora, já não 

tenho mais interesse naquilo... 

 

O que mais pode nos contar sobre este emblemático edifício? Que imagens 
boas ficaram daquele espaço? 
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É uma obra arquitectónica muito exuberante. Os acessos são muito diferentes. Existe 

uma escada escultórica que leva ao segundo piso, onde encontramos um restaurante 

de dois andares por trás do grande ecrã, com uma cozinha e um elevador para subir e 

descer os pratos. Em 1975, ainda estava em obras... 

 

E depois deu-se a independência...  
 
Pois, e abandonaram aquilo. Todo o material que havia ali e estava guardado, veio cá 

para baixo [para o Cinema Moçâmedes], menos o material de canalização, que 

também desapareceu todo. Há duas obras de arte em alto relevo, é de um artista do 

Lubango conhecido, que também deveria ser guardado e conservado. Vemos nos 

desenhos do arquiteto, a data do projeto, 24 de Julho de 1973. 
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Aníbal Pedreira (AP) e Teresa Belo Pedreira (TP) 
 
Oeiras, Dezembro 2018 

Antigos frequentadores das salas de cinema 

 

O casal frequentou assiduamente os cinemas na cidade de Luanda e também 

conheceram alguns no Lubango (Huíla) e Huambo. Hoje residem em Portugal, 

emigrando para este país poucos anos após a independência angolana. 

 
Em que período frequentaram os cinemas em Angola? 
 
AP: Primeiramente, eu sou um bocado mais velho do que ela [a esposa] e também um 

bocado mais cinéfilo do que ela. Ela era mais nova e naquele tempo [cinquenta anos 

atrás], não tomava a iniciativa de ir ao cinema sozinha, e eu não. Desde a minha 

adolescência frequento os cinemas, e houve períodos que ia diariamente, mesmo 

sozinho. Geralmente, com amigos, mas também sozinho. Gosto tanto de cinema, que 

quando me sento numa sala, tudo o resto acaba e fico concentrado. Mas também, 

depois tornei-me mais exigente nos filmes que escolhia. Portanto, recuando um 

bocado, começamos a ver cinema a partir de 1964 (para abranger os dois) até 1974, 

exatamente dez anos. 

 
Quais cinemas frequentou? 
 
AP: Quase todos. Eu frequentei quase todos em Luanda. Até o N’Gola Cine, fui duas 

vezes, mesmo que não apenas para ver cinema. Fomos para ver um filme religioso 

que a mãe da Teresa não tinha visto e esta era a única sala que ainda havia. E a outra 

foi para ver o Gabriel, o gigante moçambicano, que correu o mundo por causa da sua 

altura.  
 
Então frequentaram os cinemas em Luanda e no Lubango? 
 
AP: Sim. Com mais frequência o Miramar, o Avis, o Restauração. O Nacional nos 

últimos anos era usado mais para teatro. Já no Lubango, fomos ao Odion que era 

fotocópia do Nacional e que frequentei enquanto ainda era estudante. Mais tarde 

quando voltei à cidade, já casado, frequentamos outro que já não lembro o nome... 
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Será o Cinema Arco-iris? 
AP: Sim, provavelmente. Mas não tenho a certeza, sei que era ao lado do grande 

Hotel da Huíla. Conheci também o Ruacaná, no Huambo 

 

Com que frequência e com quem ia aos cinemas? 
 
AP: Para além de ir sozinho, ia com ela (esposa) e de vez em quando levava a sogra.  

TP: Às vezes também apanhávamos boleia com os teus pais.  

AP: Sim, os meus pais iam todos os dias ao cinema.  

 
Muitas pessoas o frequentavam? Ficavam muito cheias, as salas? 
AP: Sim, muita gente. Já havia alguns cinemas durante muitos anos, mas de um 

momento para o outro, principalmente com a enorme chegada de portugueses, 

Luanda ficou com uma sociedade de consumo muito movimentada nesta área de 

diversão e sobretudo os cinemas. Construíram tantos cinemas e durante certo tempo, 

só se via estas salas cheias, principalmente nos fins-de-semana. Mais tarde, as 

pessoas habituaram-se a ir aos cinemas até nos dias de semana. Estou a falar 

essencialmente em Luanda.  

 
Antes dos cinemas, qual era a diversão da sociedade? 
 
AP: Na nossa geração, a praia. Todos os dias as pessoas iam à praia, até as pessoas 

no intervalo do trabalho iam dar um mergulho, principalmente os que trabalhavam na 

baixa da cidade de Luanda. Os espetáculos de música também enchiam as salas; e 

os bailes, tanto em clubes de bairro, como os realizados pelas próprias pessoas. Tudo 

era motivo para se fazer um baile. 

 
De alguma forma, sentiram e de que forma sentiram separatismo (exclusão racial 
ou social) ao frequentar estes equipamentos? 
 
AP: Em Luanda não. Poderia haver um resquício em qualquer momento, mas 

essencialmente em Luanda (e estou a dizer esta cidade com rigor porque nós íamos 

mesmo a estes cinemas aonde a população negra era pouca), sentíamos pouco. Não 

era Angola toda assim. Não vamos confundir Luanda com Angola, porque a capital foi 

sempre diferente, aliás a maior multirracialidade existia ali, não só nos cinemas, como 
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nos liceus, escolas, etc. Nunca senti isso, mas estou a falar por mim. Mas Luanda 

engana, porque quando saímos desta cidade, víamos que não era bem assim. Vou 

dar agora o exemplo do Lubango: vivi lá como estudante e parte da minha família é 

dali. Tive de me aperceber sozinho (e nunca perguntei a ninguém), que quando íamos 

todos em grupo, nos reuníamos à porta do liceu e descíamos o velho “picadeiro”, as 

pessoas iam ficando nos cafés. Reparei que os cafés mais conceituados na rua eram 

para os brancos e os negros iam para os bairros suburbanos. Isso para mim não 

funcionava, eu frequentava o café que me apetecia. Senti algumas vezes um ambiente 

pesado pela minha presença, mas não era nada além disso. Moçâmedes era um 

bocado pior. Uma cidade mais pacata, mas tudo era mais acentuado. 

 

A pergunta surgiu porque há relatos de que mesmo dentro dos cinemas existia 
zonas destintas para a população indígena... 
 

AP: Nestes cinemas que nós citámos não. Dentro de Luanda, que já nem me lembro 

bem como era a separação, existiam assentos mais rústicos, mas sentava-se ali quem 

quisesse. Isso acontecia no Cine Colonial, no bairro do São Paulo. Mas também ali o 

ambiente era pesado. As pessoas cuspiam para o chão, atiravam beatas de cigarro 

pelo ar. Era um cinema barato, enquanto recebedor de semanadas muito baixas, era 

um cinema que ia porque era barato. 

 
Esta atividade de ir ao cinema, era um luxo na época, ou qualquer pessoa o 
podia fazer? Qual era o preço de um bilhete? 
 
AP: Não era barato. Havia estes cinemas mais baratinhos: o Cine Colonial, o N’Gola 

Cine. Mas não era nada proibitivo. Um casal que trabalhasse, iam com a maior 

facilidade ao cinema, sem precisar de estar à espera do fim do mês. Iam ao cinema e 

depois ceavam na esplanada. Para muita gente, não havia o hábito porque também, 

havia auto-segregação. Muitas pessoas não gostavam ir a sítios, porque achavam que 

era “programa dos brancos”. Eu nunca tive este tipo de complexo, eu ia onde 

quisesse, independentemente de quem fosse. No Cinema Restauração, 

posteriormente, inventaram um “estúdio”, e fui um grande espectador porque 

inventaram os bilhetes de estudante, cerca de dez escudos, que era um bocado da 

semanada que eu recebia e permitia ir lá com frequência. E havia sessões à tarde, 

mesmo em dias de semana, que não era hábito 
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Que tipo de filmes assistiam? Qual era o género de filmes? Lembram-se de 
algum que teve mais sucesso? 
 
TP: Naquela altura via-se bom cinema. 

AP: Sim. E alguns com a liberdade que aqui [em Portugal] não tinham. Aqui, o Salazar 

estava mais próximo e era muito mais rigoroso. Filmes que aqui foram censurados, lá 

foram vistos. Por exemplo, Helga, que nem era um filme famoso, era documentário 

científico para descomplexar os preconceitos em relação ao corpo da mulher, mas 

também da gravidez. É um filme a mostrar um parto, dentro de uma sala da 

maternidade. 

TP: O nome do filme era Helga, O Segredo da Maternidade [1967]. 

AP: Existiam filmes de todos os géneros. Eu, desde muito cedo, comecei a selecionar 

o que assistia. Deixei de ver estes filmes de faroeste, onde dá-se dois tiros e mata-se 

vinte pessoas, levanta-se a espada e caem cem. Mas havia filmes sérios e muito 

bons, um dos maiores filmes de todos os tempos foi Dr. Jivago [1965]. O ator Omar 

Sharif [1932-2015] fazia a personagem principal. 

 

Os filmes que exibiam em Angola, eram americanos, europeus...? 
 

AP: Em Angola tínhamos um privilégio que Portugal não tinha, porque exibia-se filme 

de todo o lado. Inclusive, passei a gostar de cinema francês e italiano, porque exibiam. 

Em Portugal tinham um fascínio pelo anglo-saxónico e inglês, não sei porquê. Eu 

quando vinha para Portugal e perguntava se tinham assistido um filme ou outro 

(francês ou italiano), nunca tinham ouvido falar. Eu sempre gostei deste filmes, mais 

do que os americanos, que podem ter os meios para grandes produções, mas os 

realizadores europeus são melhores. Reconheço que o cenário conta muito num filme, 

mas é necessário sobriedade. O cinema americano tem sempre de mostrar a 

grandeza e a espetacularidade e muitos vezes se sobrepõe à essência da história.  

 
Havia intervalos? O que se fazia neles? 
 
AP: Havia, como em todo o lado. Íamos ao bar, tomar café ou beber qualquer coisa. 

Conversávamos e comentar logo o filme que estávamos a assistir. Aliás, quando o 

filme é forte, é bom para a pessoa respirar e concentrar-se para voltar a assistir. Os 

intervalos eram longos e os bons filmes nunca tinham menos de duas horas. E para 
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mim, não se consegue fazer um bom filme com menos tempo, o ideal são duas horas, 

para a história ficar bem contada. 

 

Fugindo um pouco sobre cinema como sétima arte, e olhando para o recinto 
destes espaço, o que se lembram destas estruturas? Qual a diferença entre 
assistir a um filme num cineteatro e num cine-esplanada?  
 
AP: Tenho um comentário a fazer que deve ser antipedagógico, mas que é real. Vi 

isto a partir de começar a frequentar os cine-esplanadas, passei a preferir estes. 

Especialmente porque, infelizmente, comecei a fumar muito cedo e era um grande 

privilégio ver o filme e poder fazer isto. E nos cinemas fechados não se podia fumar, 

tínhamos de sair constantemente. Além disso, o Cine Miramar tinha o luxo que se 

arranjássemos uma boa mesa, podíamos ficar na esplanada a comer e a ver o filme. E 

Luanda tem aquele clima maravilhoso que conhecemos favorável a esta situação. 

Estes [os cine-esplanadas] não podiam ser implementados noutro sitio qualquer, 

mesmo em certas cidades em Angola. O Miramar era à beira de uma escarpa e com o 

mar à frente... 

 
Era proibida algum tipo de roupa? Vestiam-se formalmente para ir ao cinema?  
 
AP: As senhoras tinham outra preocupação. Mas se comparamos Luanda em relação 

a Lisboa (claro que, o clima ajudava muito), as pessoa iam mais descontraídas. As 

senhoras, como tinham poucos eventos, era a desculpa para usar as melhores 

roupas. Em termos proibitivos, não existia nada. 

TP: Cada um ia como queria. 

 
Sentiram de alguma forma que havia censura? 
 
AP: Havia, como em todo o território português. Mas mesmo assim, em Angola sentia-

se que em algumas coisas não era tão censurado. Por exemplo, o filme Helga: O 

Segredo da Maternidade, lá [em Angola] o rigor de idade era dezoito anos e aqui em 

Portugal era vinte e um anos, acho eu, posso estar errado. Mas havia censura, muito 

rigorosa. Na altura, eu era pequenino e não aparentava a idade que tinha. A partir dos 

doze anos, passei a andar com o bilhete de identidade e tinha de o levar ao cinema, 

porque olhavam para mim e pensavam que não tinha doze anos. 
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No período de libertação nacional, quando surgiram o Movimentos, sentiram de 
alguma forma que estas salas de cinema foram usadas com intuito político, para 
sensibilizar a população nacional principalmente? Período também em que 
surgiram filmes como Sambizanga, que retratava algumas questões sensíveis na 
época... 
 
AP: Na altura da transição havia este filme, e vimos em Luanda e depois voltei a ver 

sozinho. Passou em Angola ainda antes da independência.  

 

E não havia proibição por parte do regime... 
 

AP: Não. Nesta altura foi a maior permissão de tudo. Aliás, começou a ser até 

inconveniente e aos poucos deixámos de frequentar os cinemas porque, em Luanda 

pelo menos, começou a ser controlada pelos militares. O militar tinha direito de ir ao 

cinema, mas carregavam armas e imagine, as armas ali ao nosso lado. As 

espingardas caiam e o filme a passar. Principalmente ali no Cine Avis, havia um 

quartel ao lado e iam constantemente para lá. No meu tempo de militar, as armas só 

saiam para a zona de guerra ou em serviço na cidade. Agora para ir passear e levar 

armas... Portanto, foi uma época um bocado difícil, mas também compreende-se hoje 

porque foi um período bastante desgovernado civicamente... 

 

E sentiam esta tensão? 
 
AP: Sim. Por um lado as pessoas não queriam conflitos e por outro, sabiam que se 

havia ali militares é porque o ambiente não estava para as pessoas andarem à 

vontade, muito menos na rua. As pessoas foram recolhendo-se cada vez mais. No 

período que fomos embora de Angola, praticamente já não se ia ao cinema. 

 

Mas mesmo antes da independência, sentiram que de alguma forma os 
Movimentos de Libertação influenciavam a população? Porque há relatos que os 
locais públicos, principalmente onde se reuniam pessoas, eram palco para 
conversas políticas e havia maior controle pela policia repressora... 
 
AP: Realmente, a sua pergunta é pertinente. Mas nós, se calhar, por razões temporais 

não temos muito para dizer nesta área. Nós vivemos em Angola mais três anos após a 



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos  273 

independência e em 1975 muitos cinemas já não funcionavam, muitos por uma 

questão de segurança e conflitualidade na zona urbana. Pouco a pouco deixámos de 

ir ao cinema quando sentimos que era perigoso estar numa sala de espetáculo. Basta 

o soldado estar distraído em relação à arma, é logo uma tragédia numa sala cheia de 

pessoas. 

 

Os cinemas foram usados como fonte de informação? As pessoas iam ao 
cinema para estarem informadas? 
 
AP: Havia publicidade, claro muito virado aqui para Portugal (por causa da política do 

fascismo). Mostravam regiões aqui de Portugal, as zonas turísticas, as culturas. Nos 

documentários, além da apresentação do filme, havia aquela voz muito típica que 

relatava as imagens. Exibiam muita coisa de Angola também, como as grandes 

plantações de café, de algodão, a Serra da Leba, o Deserto do Namibe. 

 
Lembram-se de alguma cena que ficou marcada? 
 
AP: Sim, no Odeon (no Lubango). Naquele período pré-independência, tal como em 

Luanda, havia aquela tensão. Os Movimentos tentavam disputar a primazia da zona, 

sentia-se que a qualquer momento podia-se instalar um conflito. Neste cinema, estava 

a passar um filme de alta tensão, não lembro se era de terror, e um rapaz teve um 

ataque epilético. O barulho que ele fez foi tão alto (porque as filas eram muito 

próximas e em madeira), agregado ao ambiente de que a qualquer momento poderia 

haver guerra, todo o mundo pensou que fossem tiros. Na verdade, era o rapaz que 

teve convulsões, e pela força que tinha, arrancou três cadeiras. As pessoas 

começaram logo a fugir, entalaram-se nas portas, porque pensaram que era um 

tiroteio.  

TP: Certa vez, no Cinema Império [atual Cine Atlântico], alguém atirou um caroço de 

manga e quase que me atingiu a cabeça... 

 

Mas isto era comum nos cinemas? Levar comida... 
 
AP: Não. Estas liberdades aconteceram no pós 25 de Abril. Ninguém levava comida, 

muito menos atirar contra a plateia. Mas claro, depende do ambiente. Por exemplo no 

Cine Colonial era possível acontecer.  
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 APÊNDICE E 
Inventário de cinemas identificados em Angola 
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1. Salas de Cinema em Luanda entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 
 

 
Fontes: (Correia, 2018, p. 370); (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); Jornal A Província de Angola. 
* Estes cinemas formam identificados na tese de doutoramento da arquiteta Maria Alice Correia, intitulada O modelo do urbanismo e da 
arquitetura do Movimento Moderno, Luanda – 1950-1975 (2018) 
** O seu arquétipo fechado apresenta evoluções arquitetónicas que se aproximam de algumas características dos cine-esplanadas. 
** Atualmente estas salas de cinema são utilizadas, pontualmente, para eventos culturais ou espetáculos musicais. 
*** O Restauração até 2015 era o edifício oficial da Assembleia Nacional. 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Ar Livre* 1965 Bº Adriano Moreira - Ar-livre - - 

2 Ar Livre* - Ilha de Luanda - Ar-livre - - 

3 África c. 1968 Cazenga - Ar-livre 754 Encerrado 

4 Alfa 1 - Ingombota - Fechado 639 Encerrado 

5 Alfa 2 - Ingombota - Fechado - Encerrado 

6 Aviz (Karl Max) 1962 Alvalade João e Luís Castilho Ar-livre 1311 Encerrado 

7 Banca* - Cidade Alta - - - Demolido 

8 Bairros Unidos* 1974 Cuca - - - Encerrado 

9 Benfica* 1965 Ingombota - - - Encerrado 

10 Colonial 1940 São Paulo - Fechado 696 Demolido 

11 CTT* - CTT - - - Encerrado 

12 Ferroviário* 1965 Bungo - - - Encerrado 

13 Força Aérea* - Cassenda - - - Encerrado 

14 Império (Atlântico)  1966 Vila Alice António Ribeiro 
Santos Ar-livre 1489 Em uso*** 

15 Kilumba 1969 Viana - Ar-livre 805 Encerrado 

16 Kipaka c. 1967 Bungo - Fechado** 999 Encerrado 

17 Lis 1968 Cazenga - Ar-livre 696 Encerrado 

18 Miramar 1959 Miramar João e Luís Castilho Ar-livre 1644 Encerrado 

19 Nacional 1932 Coqueiros Franz Schacherl Fechado 896 Em uso*** 

20 N’gola Cine c. 1960 Congolenses João e Luís Castilho Ar-livre 1247 Encerrado 

21 Praia do Bispo* 1965 Praia do Bispo - - - Encerrado 

22 Restauração 1951 Cidade Alta João e Luís Castilho Fechado 
1300 (podia 
elevar-se a 

1700) 
Em uso**** 

23 Studio* 1974 Cidade Alta - - - Em uso*** 

24 São Cristóvão* 1965 Ingombota Ribeiro Martins - - Em uso*** 

25 São Domingos* - Bº Nelito Soares - - - Encerrado 

26 São João c.1964 Bairro Popular - Ar-livre 452 Encerrado 

27 São Paulo c. 1971 São Paulo Vasco Vieira da 
Costa Fechado** 820 Encerrado 

28 SMAE – Loanda* - Maculusso - - - Em uso*** 

29 Sporting* 1965 Coqueiros - - - Encerrado 

30 Sporting Maianga* 1965 Maianga - - - Encerrado 

31 Terra Nova* 1965 Terra Nova - - - Encerrado 

32 Tivoli c. 1960 Bairro Azul Manolo Potier Ar-livre 989 Em uso*** 

33 Tropical 1951 Ingombota - Fechado** 688 Em uso*** 

34 Unidade Operativa* - Bairro Polícia - - - Encerrado 

35 Vila Clotilde* 1965 Vila Clotilde - - - Em uso*** 
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2. Salas de Cinema em Benguela entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); (Quintã, 2017, p. 17) 
* Este cinema foi identificado na dissertação de mestrado do arquiteto Afonso Quintã, intitulada Cineteatros angolanos, tipologias 1932-
75 (2017) 
** O seu arquétipo fechado apresenta evoluções arquitetónicas que se aproximam de algumas características dos cine-esplanadas. 
*** Atualmente estas salas de cinema são utilizadas, pontualmente, para eventos culturais ou espetáculos musicais. 
 
 
3. Salas de Cinema no Huambo entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 
 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); (Quintã, 2017, p. 17) 
* O seu arquétipo fechado apresenta evoluções arquitetónicas que se aproximam de algumas características dos cine-esplanadas. 
 
 
 

 4. Salas de Cinema no Kuanza Sul entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); (Quintã, 2017, p. 17) 
* Este cinema foi identificado na dissertação de mestrado do arquiteto Afonso Quintã, intitulada Cineteatros angolanos, tipologias 1932-
75 (2017) 
** O seu arquétipo fechado apresenta evoluções arquitetónicas que se aproximam de algumas características dos cine-esplanadas. 
*** Atualmente estas salas de cinema são utilizadas, pontualmente, para eventos culturais ou espetáculos musicais/teatrais. 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Baía - Lobito 
Francisco Castro 

Rodrigues 
(remodelação) 

Ar-livre 500 Encerrado 

2 Beneficente - Catumbela - Fechado - Encerrado 

3 Cine Benguela c. 1960 Benguela - Fechado** 762 Encerrado 

4 Cinema no Cubal* - Cubal - - - Encerrado 

5 Flamingo 1963 Lobito Francisco Castro 
Rodrigues Ar-livre 1167 Encerrado 

6 Impérium c. 1950 Lobito - Fechado** - Em uso*** 

7 Kalunga c. 1960 Benguela - Ar-livre 1146 - 

8 Monumental c. 1952 Benguela Fernando Batalha Fechado 1000 Encerrado 

9 Nimas 500 c. 1970 Lobito - Fechado - Encerrado 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 11 de Janeiro - Catchiungo - - - Encerrado 
2 Estúdio 404 - Huambo - Fechado* 404 Encerrado 
3 Ferrovia - Huambo - Fechado* - Encerrado 
4 Gimno Desportivo - Huambo - Fechado - Encerrado 
5 Ruacaná c. 1940 Huambo Raúl Rodrigues Lima Fechado 837 Encerrado 
6 São João - Bº São João - Fechado - Encerrado 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Amboim - Gabela - Fechado 300 Encerrado 

2 Calulo - Calulo - Fechado 300 Encerrado 

3 Seles* - - - - - Encerrado 

4 Sporting c. 1950 Sumbe - Fechado 352 Em uso*** 

5 Wako Kungo - Wako Kungo - Fechado** 534 Encerrado 
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5. Salas de Cinema no Namibe entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 
 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); (Quintã, 2017, p. 17) 
* O seu arquétipo fechado apresenta evoluções arquitetónicas que se aproximam de algumas características dos cine-esplanadas. 

 
 
6. Salas de Cinema na Huíla entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 

 
 Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); (Quintã, 2017, p. 17) 
* O seu arquétipo fechado apresenta evoluções arquitetónicas que se aproximam de algumas características dos cine-esplanadas. 
 
 
 
7. Salas de Cinema no Uíge entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 
 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); (Quintã, 2017, p. 17) 
* O seu arquétipo fechado apresenta evoluções arquitetónicas que se aproximam de algumas características dos cine-esplanadas. 
** Atualmente estas salas de cinema são utilizadas, pontualmente, para eventos culturais ou espetáculos musicais. 

 
 
 8. Salas de Cinema no Bié entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); (Quintã, 2017, p. 17) 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Arco-Íris 1974 Lubango Aarão Pinto Fechado* 1200 Encerrado 

2 Infante-Sagres 1975 Lubango Luís Taquelim Fechado* 800 Encerrado 

3 Odeon 1955 Lubango - Fechado - Encerrado 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Estúdio c. 1970 Moçâmedes Botelho Pereira Fechado* 378 Encerrado 

2 Impala 1972 Moçâmedes Botelho Pereira Ar-livre 660 - 

3 Moçâmedes  c. 1940 Moçâmedes - Fechado 655 Encerrado 

4 Tômbwa c. 1950 Tômbwa Pancho Guedes Fechado 394 Encerrado 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Cine Ginásio - Uíge Ferreira Lima Fechado - Em uso** 

2 Moreno 1965 Uíge - Fechado* 734 Encerrado 

3 Negage - Negage - - 374 - 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Kamakupa - Kamakupa - - 400 Encerrado 

2 Silva Porto 
(Sporting Club) c. 1930 Kuito - Fechado 728 - 
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9. Salas de Cinema em Malange entre 1930 e 1975 (identificados até a data da 
presente dissertação). 
 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220) 
 
 

 
10. Salas de Cinema no Kuanza Norte entre 1930 e 1975 (identificados até a data 
da presente dissertação). 
 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220) 
* Atualmente estas salas de cinema são utilizadas, pontualmente, para eventos ou espetáculos musicais. 
 
 
 
11. Salas de Cinema nas restantes Províncias Angolanas entre 1930 e 1975 
(identificados até a data da presente dissertação). 

 
Fontes: (Hurst e Fernandes, 2015, p. 211-220); (Quintã, 2017, p. 17) 
* O seu arquétipo fechado apresenta evoluções arquitetónicas que se aproximam de algumas características dos cine-esplanadas. 
** Atualmente estas salas de cinema são utilizadas, pontualmente, para eventos culturais ou espetáculos musicais. 
*** Esta sala de cinema foi “reinaugurada em 2008, estando, atualmente, integrada num mini centro comercial, com seis lojas 
comerciais, zonas de escritório e um amplo salão multiusos. Além da sala de cinema, presta serviços de bar/restaurante e discoteca” 
(Hurst e Fernandes, 2015, p. 218). 

 
 

 
 
  

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Cine Malange - Malange - Fechado - Encerrado 

2 Turismo - Malange - Fechado 707 - 

  
NOME 

 
DATA 

 
LOCALIDADE 

 
ARQUITETURA 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 N’Dalatando 1956 N’Dalatando - Fechado 653 Em uso* 

2 Sange - Golungo Alto - Fechado 444 Encerrado 

  
NOME 

 
DATA 

 
PROVÍNCIA 

 
ARQUITETURA 

 
MODELO 

 
LOTAÇÃO 

 
ESTADO 

1 Africampos - Bengo - Fechado - Em uso** 

2 Chiloango 1970 Cabinda - Ar-livre - Em uso** 

3 Pedro Pais c. 1960 Cunene - Ar-livre 304 Encerrado 

4 Luiana - Kuando Kubango - Fechado - Encerrado 

5 Uhenha - Lunda Norte - Fechado 188 Em uso** 

6 Chicapa - Lunda Sul - Ar-livre 729 Em uso*** 

7 Luena 1956 Moxico - Fechado* 735 Encerrado 

8 Cine Clube 
Comandante Bula - Zaire - Fechado 444 Em uso** 
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COMPARAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS NO INQUÉRITO – SÍNTESE  
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 APÊNDICE F 
Mapa Cronológico 
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 APÊNDICE G 
Desenhos do Cine Atlântico 
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Planta de Implantação 
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 APÊNDICE H 
Desenhos do Cine Flamingo 
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 Planta de Implantação 
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 APÊNDICE I 
Desenhos do Cine Estúdio 
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                                                                                 Planta de Implantação
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               Corte DC 
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               Corte AB 
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               Corte CD 
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  ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Os Cinemas em Angola nas Décadas de 60 e 70 do séc. XX: De um passado para um Futuro 

Yolana Ariel Azevedo de Lemos               307 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Desenhos do Cine Miramar e alçados do N’Gola Cine e do 
Cine Kilumba 

 
Anexo B - Processo do arquiteto Eduardo Paulino, obtido na Faculdade 

de Arquitetura da Universidade de Lisboa: Programa do seu 
trabalho de conclusão de curso. 

 
Anexo C - Recortes do Jornal A Província de Angola. 
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 ANEXO A 
Desenhos do Cine Miramar e alçados do N’Gola Cine e do Cine Kilumba 
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                                                                                                                                                                                                                                 Planta piso 0 do Cine Miramar (Projeto de alteração) 
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            Alçado principal do Cine Miramar 
 
 
 

 
            Alçado frontal e posterior da tela de projeção, no Cine Miramar 
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            Alçado principal do N’Gola Cine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Alçado principal do Cine Kilumba 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO B 

Processo do arquiteto Eduardo Paulino, obtido na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa: Programa do seu trabalho de conclusão de curso 
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ANEXO C 

Recortes do Jornal A Província de Angola. 
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Página de anúncios (A Província de Angola, 08 de maio de 1940). 
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Página de anúncios, em destaque a inauguração do Cine Colonial (A Província de Angola, 23 de fevereiro de 1940). 
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Luanda moderniza-se: Uma nova casa de espetáculos [cinema Restauração] (A Província de Angola, 16 de fevereiro de 1947). 
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Artigo sobre a apresentação da cantora Amália Rodrigues, no cinema Tropical (A Província de Angola, 25 de 
abril de 1951). 
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Nacionalismo na arquitetura: artigo do arquiteto Fernando Batalha (A Província de Angola, 31 de dezembro de 1951). 
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Página de anúncios (A Província de Angola, 29 de janeiro de 1952). 
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Página de anúncios: destaque para o anúncio do Cine Miramar (A Província de Angola, 11 de novembro 
de 1959). 
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Página de anúncios: destaque para o anúncio de inicio de obras do Cine Avis (atual Cine Karl Max) (A Província de Angola, 26 de março 
de 1961). 
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Anúncio de um fabricante de alumínio, o mesmo que forneceu materiais para a construção do Cine Flamingo, no Lobito (A Província 
de Angola, 14 de outubro de 1965). 
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Página de anúncios (A Província de Angola, 22 de abril de 1971). 
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