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Resumo 

Durante o período que medeia entre a revisão constitucional de 1951 e o eclodir da guerra colonial, em 
1964, encontraram-se no território da antiga província ultramarina portuguesa de Moçambique duas 
conceções ideológicas opostas: a utopia identitária do Estado Novo e a utopia social do Movimento 
Moderno. A primeira, a utopia do país enquanto nação pluricontinental, plurirracial e pluricultural, foi 
edificada em Portugal no segundo pós-guerra, nascida da necessidade de construção de um discurso 
operativo de defesa do regime. A segunda, a utopia social do Movimento Moderno, constituiu 
paradoxalmente um suporte operativo e uma expressão simbólica desta política do Estado Novo.  

A necessidade de rápida execução de novas infraestruturas nos territórios africanos em acelerado 
desenvolvimento industrial e demográfico potenciou, durante o período referido em epígrafe, a 
utilização de sistemas construtivos inovadores, industrializados e estandardizados, e de metodologias 
científicas na resolução dos programas dos novos edifícios de equipamento coletivo e na sua adaptação 
às condicionantes climáticas tropicais. Estes processos arquitetónicos modernos corresponderam mais 
adequadamente às necessidades produtivas e simbólicas dos poderes oficiais e da sociedade civil do que 
a sintaxe tradicionalista usada pelos arquitetos mais próximos do regime.  

As diferentes teses presentes ao 1.º Congresso do Sindicato dos Arquitetos, em 1948, exprimiram a 
oposição entre modernidade e tradição, entre a praxis profissional desenvolvida em liberdade criativa 
pelos jovens arquitetos que viveram e trabalharam nas antigas províncias ultramarinas, e a ortodoxa 
aplicação dos modelos nacionalistas a que foram sujeitos os seus colegas da metrópole. A utilização em 
larga escala e durante um grande período de tempo dos paradigmas da arquitetura do Movimento 
Moderno pelos arquitetos modernos ultramarinos conduziu, todavia, à adesão a um conjunto de 
processos que configuraram uma nova ortodoxia.  

Ao longo desta comunicação será posto em relevo o manuseamento desta produção arquitetónica 
moderna e dos seus protagonistas pelos órgãos de poder do regime do Estado Novo.  
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