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Resumo 

Esta comunicação é uma viagem no tempo pelas várias fases do crescimento urbano de uma cidade 
colonial no contexto africano e insere-se numa investigação de mestrado. O seu foco é a cidade de 
Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques, capital de Moçambique desde 1898. Através do 
redesenho dos mapas existentes tenta-se perceber a evolução do pensamento urbano ao longo do 
tempo na expansão da cidade e de que forma o seu crescimento se interrelaciona com mudanças 
politicas, económicas e sociais, e ainda como se adaptou aos novos modos de vida. Simultaneamente, 
procura-se inventariar os equipamentos que tiveram um papel essencial no seu desenvolvimento e 
organização. 

Desde a instalação do presídio pela colonização portuguesa no final do séc. XVIII com o objectivo de 
expulsar feitorias estrangeiras, muitas foram as mudanças sofridas neste território. Esta “não 
pequena”(MORAIS, J. S., 2001. MAPUTO: Património da Estrutura e Forma Urbana.Lisboa: Livros 
Horizonte. p.60) povoação que se desenvolvia dentro dos muros da Linha de Defesa em 1876, teve o seu 
primeiro plano urbano em 1895 com a autoria de António Araújo que propõe a sua demolição num 
plano ortogonal onde inclui a ligação ferroviária aos Transvaal. Defenindo ainda hoje a cidade e cujo 
desenho se alastrou na expanção da cidade integrando as zonas de Ponta Vermelha e Polana. 

O plano de João Aguiar de 1952 propõe a expansão da cidade para nordeste, transpondo o arco que 
definia então o limite da cidade fornal, chamada “Cidade de Cimento”, mas que não chega a ser 
realizado. E em 1969, Mário Azevedo propõe um plano que tem por objectivo colmatar as deficiências 
do crescimento não planeado da cidade, e estender as comunicações de Lourenço Marques numa rede 
mais alargada, fornecendo-lhe um sistema de infra-estruturas. 

Depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, que levou à independência de Moçambique, Lourenço 
Marques deparou-se face ao processo de descolonização, com importantes alterações que tiveram 
fortes impactos na estrutura urbana da cidade, e que se revela na actual ocupação da cidade. Procura-se 
assim esclarecer o modo como o passado colonial de Maputo tem condicionado o seu presente, 
influenciando a morfologia actual da cidade. 
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