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Resumo 

Foi ainda sob a liderança do Almirante Sarmento Rodrigues, no seu último ano de mandato, que o 

Ministério do Ultramar aprovou, em 25 de Abril de 1955, o Plano Geral de Urbanização de Lourenço 

Marques (actual cidade do Maputo). O plano, coordenado pelo Arquitecto João Aguiar na altura director 

do Gabinete de Urbanização Colonial, foi realizado sobre a base oitocentista de José de Araújo, que em 

1887, elaborou o primeiro plano de urbanização da cidade. 

Em 1969, é concluído um novo Plano Director Municipal para o Maputo. Este novo instrumento, o 

último antes da independência de Moçambique em 19751, foi elaborado por uma equipa técnica 

coordenada pelo Eng. Urbanista Mário de Azevedo, da qual fazia parte, de modo destacado, o 

Arquitecto Paisagista Álvaro Ponce Dentinho. Para dar seguimento a este plano foi criado o Gabinete de 

Urbanização da Câmara Municipal de Lourenço Marques, o qual se foi constituindo progressivamente 

com a nomeação, em Outubro de 1967, do Arquitecto José Brusky e sua designação como delegado 

urbanista para coordenar uma equipa local naquela cidade. 

Apesar existirem tangencias na interpretação estratégica da cidade do Maputo, é a compreensão do 

território que diferencia as posições urbanísticas de Mário de Azevedo e João Aguiar. Em ambos planos 

se realça a situação privilegiada da cidade em relação ao mar, constituindo-se apesar da sua posição 

excêntrica em relação a Moçambique, como porta de entrada e saída de um vasto hinterland de países 

vizinhos, como a África do Sul e Suazilândia. A localização da cidade, com grande exposição à costa 

índica, potenciava, também, todo um conjunto e investimentos na área do turismo, que são apontados, 

nos dois planos, como essenciais para o desenvolvimento urbano da capital de Moçambique. 

Para João Aguiar, seria o reforço da monumentalidade urbana, o ponto fundamental para o crescimento 

de novas frentes de edificação. A expansão, a construir sobretudo do lado Nordeste, para o lado da 

Costa do Sol, era delineada sob um plano de quarteirões e avenidas em torno de rotundas e edifícios 

marcantes. Também as áreas urbanas mais centrais são abordadas, através da introdução de renovadas 

tipologias urbanas. De modo a reforçar a imponência dos edifícios públicos o plano prevê ainda, uma 

dicotomia entre a verticalização das áreas urbanas associadas a centros cívicos, por oposição a uma 

horizontalidade que caracterizaria as unidades residenciais. Muito importante no plano de João Aguiar é 

toda uma conjectura sobre a relação da nova cidade com as comunidades indígenas.  

Mário de Azevedo, assume a partir do seu Plano Director uma posição distinta em relação ao anterior 

Plano de Urbanização de Aguiar. A inovação é preconizada por oposição a uma “concepção de cidade 

fechada sobre si mesma, de dimensão e estrutura limitadas”2. O plano de Azevedo irá promover uma 

leitura regional da cidade do Maputo, definindo com maior relevo toda uma infra-estruturação visível ao 

nível das redes de comunicação, quer seja pela via terrestre, marítima, ou área. Os fluxos definidos por 

                                                           
1 Moçambique foi colónia e província ultramarina de Portugal até 25 de Junho de 1975; 
2 AZEVEDO, Mário “Enquadramento Regional da Cidade” em AAVV. Plano Director Municipal de Lourenço Marques , Boletim 

Municipal - Organização das Secções Cultural e de Propaganda, Edição da Câmara Municipal de Lourenço Marques, de Dezembro 
de 1970 
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este sistema permitem-lhe definir estudos sectoriais, onde analisa e define a aptidão do território até à 

sua dimensão paisagística e ambiental. 
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