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Resumo  

O resumo que a seguir se apresenta é relativo à dissertação de mestrado desenvolvida no âmbito do 
Laboratório de Cultura Arquitectónica e Contemporânea e insere-se no tema geral “Mundos 
Ficcionados: Seis cidades africanas – planos urbanos entre 1940 e 1974”. Subordinado a este tema, 
procura-se explorar como objecto de investigação individual a relação entre as metodologias de 
inventariação da arquitectura popular tradicional desenvolvidas no território português e nas províncias 
ultramarinas durante as décadas de 50 e 60 do século XX.  

Como premissas de pesquisa são abordados: o Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa (como 
primeiramente foi designado), realizado entre 1955 e 1960, sob a tutela do Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, cuja publicação ocorreu em 1961, com o título Arquitectura Popular em Portugal; e, 
durante a mesma época, as investigações realizadas aos habitats tradicionais africanos pelos arquitectos 
portugueses pertencentes ao Gabinete de Urbanização do Ultramar, dependente do Ministério das 
Colónias. Entre estes arquitectos destacam-se: Mário de Oliveira, que durante os anos de 1960 
inventaria a casa tradicional africana e Fernando Schiappa de Campos que em conjunto com António 
Seabra empreendem uma Missão na Guiné pelo Gabinete de Urbanização do Ultramar, entre 1959 e 
1960, que resultará, já em 1970, num relatório da Junta de Investigação do Ultramar intitulado Habitats 
Tradicionais da Guiné Portuguesa.  

Embora a inventariação da arquitectura popular tenha ocorrido em territórios apartados, com 
pressupostos distintos – em Portugal, o intuito de desconstrução de uma arquitectura nacionalista; e, 
em território ultramarino, a construção de habitações apropriadas aos povos nativos – é possível 
elencar um paralelo nos métodos e pressupostos de estudo da casa tradicional e descortinar a influência 
das questões das especificidades locais na consciência e no trabalho dos arquitectos portugueses.  

Incidindo, tanto no trabalho teórico, como na práctica projectual dos arquitectos que reflectiram e 
aprofundaram as questões relacionadas com os habitats nativos africanos, serão analisadas as 
repercussões nos domínios da arquitectura e no pensamento urbanístico colonial português.  

Como metodologia de investigação adopta-se a análise de documentação bibliográfica e fotográfica, 
bem como a realização de entrevistas aos seguintes arquitectos: António Pinto de Freitas e Francisco 
Silva Dias, elementos integrantes da equipa que realizou o Inquérito à Arquitectura Popular em 
Portugal; e, António Seabra e Fernando Schiappa de Campos, responsáveis na Missão de Estudos à 
Guiné.  

Palavras-chave: Arquitectura tradicional, Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, habitats nativos 
africanos  
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