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Resumo 

Propomo-nos divulgar a obra do “Arquitecto violinista” Manolo Gonzalez Potier(1922) em Angola, no 

período de 1959 a 1975. Embora desconhecido, Potier tem um importante contributo no seio da 

geração de arquitectos portuguêses que levaram a lição da arquitectura moderna para o universo 

colonial português na segunda metade do século XX. Da mesma forma que as realizações de Potier 

“colonizaram” a paisagem africana (sobretudo em Luanda) com uma obra de filiação corbusiana, de 

certa forma “exportável” e internacional, a sua prática acabou por ser contaminada pelo contexto local. 

O seu legado mais marcante insere-se assim no moderno tropical que marcou a identidade da 

arquitectura colonial levada a cabo pelos profissionais vindos da metrópole, radicados em Africa em 

busca de trabalho e liberdade. O seu interesse reside igualmente numa arquitectura que durante 

décadas foi anónima, e que se procura agora identificar. Por vezes de cariz mais corrente, outras vezes 

mais radical, nomeadamente nos projectos de encomenda pública, podemos destacar de entre a sua 

vasta obra – maioritariamente habitação – a escola modelo e o cinema Tivoli.  

Percorrendo rapidamente a sua obra, construiu quatro ou cinco prédios na antiga Av. dos Combatentes 

marcando o topo desta importante artéria com dois deles, junto ao antigo mercado Kinaxixe, enquanto 

outro destes edifícios, inacabado, chamado “ prédio da lagoa”, acabou por ser ocupado com habitação 

informal. Sob a orientação de José Pinto da Cunha desenvolveu um bloco de habitação com 

apartamentos em duplex e acessos por uma “rua” central de uma modernidade invulgar. Entre as 

diversas obras destacam-se uma escola modelo (Escola Técnica de Luanda –João Crisóstomo) que deu 

origem a dois exemplares (actualmente Escola Kanini e escola Mbandi) em Luanda, o cinema Tivoli 

construído como cine-esplanada, em co-autoria com Adalberto Gonçalvez Dias, talvez o seu exemplo 

mais radical de uma arquitectura moderna adaptada ao contexto, com uma sala de cinema ao ar livre, 

protegida apenas por uma cobertura. Citem-se ainda o projecto de interiores do hotel Panorama na Ilha 

de Luanda e vários equipamentos públicos em diversas cidades angolanas, nomeadamente o Palácio de 

Justiça em Carmona, (actual Uíge) e a Escola Industrial de Nova Lisboa (actual Huambo). Regressou em 

1975 a Lisboa tornando-se até hoje violinista.  
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