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“Vou contar-vos a história de um povo
que tem tudo pra sorrir de novo,
vou falar-vos da velha coragem
sacríficios e muitas viagens,
(...)
Vou falar dessa terra de glórias
nossa Angola de muitas memórias
vou falar de um povo que quiz
finalmente agora feliz
vou mostrar-vos uma nova terra
agora sem guerra.
Angola, do meu coração
muangolê não se deixa
não vassila a hora é essa
da-me a tua mão
para junto comigo bumbar
nossa Angola juntos levantar
(...)
vou falar pra você que emigrou
na esperança de vida melhor
olha o teu povo te espera
teu povo te espera
(...)
esse povo que um dia chorou
e a deus seu destino entregou
tuapandula sukuiangue
finalmente agora feliz
o passado sabemos foi duro
mas o futuro esta aí é seguro
(...)
Matias Damásio- Angola (País Novo)
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Abstract

The different political contexts in Angola
contributed to the construction of a new dynamic
and diverse identity – the Angolan identity,
marked by the different groups that compose it.
This identity is also reflected in the Angolan way
of living.
As Angola is a multi-ethnic and multicultural
country, the dissertation presents considerations
and surveys that reflect the diversity of perceptions
around the theme.
It also presents five case studies of singlefamily housing that appropriated buildings from
the colonial period and the current ones whether
private or government housing. These case studies
reveal that Angolans have a particular way of
using the rooms and duplicating certain rooms on
the outside, for example, one kitchen indoors and
one outdoors. The interesting thing is that one
does not cancel the other, they are independent
but complement each other. This implies that it
is necessary to rethink the Angolan house and
6
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design it in ways that respond to the real needs of
those who live in it.
In short, the Angolan experience and way
of living is particular, and must be taken into
consideration in future constructions.

7
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Resumo

Os diferentes contextos políticos em
Angola contribuíram para a construção de uma
nova identidade dinâmica e diversa: a identidade
angolana, marcada pelos diversos grupos que a
compõem. Esta identidade é também refletida no
modo de habitar angolano.
Sendo Angola um país multiétnico e
multicultural, a dissertação apresenta entrevistas
e inquéritos que refletem a diversidade de
perceções em torno do tema.
Apresenta-se também cinco casos de estudo
de habitação unifamiliar que se apropriaram das
construções do período colonial e das atuais
sejam estas privadas ou estatais. Estes casos de
estudo revelam que o angolano tem uma forma
particular de usar os compartimentos da casa e
de duplicar certos compartimentos no exterior,
por exemplo, uma cozinha no interior e uma outra
no exterior. O interessante é que uma não anula
a outra, são independentes mas complementamse. Isso implica que é necessário repensar a casa
8
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angolana e desenhá-la de formas a responder as
verdadeiras necessidades de quem nela habita.
Em suma, a vivência e o modo de habitar
angolano são particulares, e devem ser levados
em consideração nas futuras construções.

9
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Motivação

O interesse por este tema surge de uma
indignação face as novas construções em massa
de habitação plurifamiliar em Angola, que não se
enquadram no contexto cultural nem na envolvente
em que se inserem. O território angolano é extenso
e acredita-se que habitações unifamiliares deviam
ser a primeira opção, pelo contexto cultural e pela
forma de habitar angolana. Assim foi despertado o
interesse em investigar o modo de habitar angolano
a partir das apropriações feitas em habitações
unifamiliares quer no período colonial quer no
atual.
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Introdução

Após

cinco

séculos

de

colonização

portuguesa e quase três décadas de guerra civil,
Angola tem-se tentado se recuperar socialmente,
economicamente, politicamente e em termos de
infraestrutura. Hoje, quase vinte anos desde o
Acordo de Paz, durante o processo de reconstrução,
o país está não só a perder a herança colonial como
também grande parte da sua identidade. Para
melhor perceção deste fenómeno é necessário
recuar no tempo e compreender que Angola é um
país complexo, rico em história, cultura e etnia.
Diferentes contextos políticos e transformações
de discurso influenciaram as estratégias de
expansão de território.
Nota-se que há uma forte determinação
em construir-se de raíz, porém, há uma lacuna
a ser preenchida em relação a ‘como construir’.
Portanto, o foco da dissertação é a busca dessa
identidade arquitetónica do povo angolano depois
de vários momentos de tensão que afetaram e
moldaram a sociedade.
14
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Em síntese, esta investigação tem como
objetivo explorar as seguintes questões:
- De que forma o colonialismo impactou a
identidade arquitetónica em Angola e as vivências
do povo angolano?
- As construções de casas atuais em Angola
dão resposta às necessidades atuais do povo
angolano?
- Sabendo que Angola é um país multiétnico
e multicultural, o que significa construir casas para
angolanos?
- Qual é o papel do arquiteto angolano na
atualidade?
A

dissertação

está

divida

em

dois

momentos, o primeiro apresenta uma abordagem
mais histórica e contextual e o segundo apresenta
as vivências e casos de estudo. Os três primeiros
capítulos foram abordados a partir de uma
pesquisa bibliográfica centrada nos temas de
15
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colonialismo, identidade, e arquitetura colonial,
a fim de apresentar o contexto histórico, político,
económico e social do país.
O primeiro capítulo, introduz o tema de
colonialismo na visão e Teoria Híbrida de Homi
Bhabha. O segundo capítulo, “Colonialismo e
Identidade” divide-se em quatro subcapítulos
que discutem o impacto que o colonialismo tem
na identidade angolana. O terceiro capítulo,
“História da Arquitetura em Angola”, reparte-se
em três, e tráz não só uma abordagem histórica
como também reflexiva de como os diferentes
contextos políticos e transformações de discurso
influenciaram a arquitetura em Angola.
O capítulo quatro, “Em Busca de Identidade”,
é o capítulo introdutório do segundo momento
da dissertação e apresenta a vivência e diferentes
perspetivas de três cidadãos angolanos que
vivenciaram o período colonial e a guerra civil.
Importa salientar que não se pretende de modo
algum generalizar ou de apresentá-las como
16
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verdade absoluta. Estas entrevistas são anónimas
e foram realizadas através de videoconferência.
O objetivo é o de expor as diferentes perceções e
opiniões em torno do assunto.
Tendo em conta a dimensão da dissertação
escolheu-se explorar o tema do quinto capítulo, “A
Casa Angolana”, através do estudo de habitações
unifamiliares. Falar sobre casas em Angola pode
ser um assunto bastante delicado, e até polémico,
devido a fatores culturais, sociais, políticos e
económicos que o país enfrentou e enfrenta até
à atualidade.
Durante a elaboração dessa dissertação
foi realizado um questionário simples de três
perguntas que permitisse dar voz aos angolanos
e saber das opiniões em volta do assunto. A
sondagem foi realizada através do Formulário
Google e teve 125 participantes, com idades
compreendidas entre os 16 e os 57 anos de idade.
Apesar dos desafios, procurou-se ao máximo
abranger uma demografia diferenciada, no
17
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que resultou em respostas de angolanos não só
residentes nas mais variadas cidades em Angola
mas como também a volta do mundo. A intenção
não foi a de criar uma opinião generalista em
nome de todos os angolanos mas sim apresentar
diferentes pontos de vista em torno do assunto,
e mostrar que mesmo em 125 participantes as
ideias são muito diversificadas. Essa variedade de
opiniões deve-se a fatores tais como idade, género,
enquadramento social, cidade natal e cidade
onde reside atualmente, grau de escolaridade,
preferência política, religiosa, entre outros.
Para os casos de estudo selecionaram-se
cinco habitações unifamiliares de tipologia e
contexto diversificado, a fim de explorar melhor
o tema. Embora estes não representem todas
as tipologias existentes em Angola, procurouse uma diversidade na seleção dos casos. Foram
escolhidos casos que fossem possíveis estudar à
distância. Devido à situação pandémica global,
os casos de estudo foram realizados à distância,
18
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tirando

melhor

proveito

das

ferramentas

tecnológicas disponíveis. Em colaboração com
os proprietários de cada caso de estudo fizeramse o levantamento fotográfico, desenhos, vídeos,
videoconferências e entrevistas que contribuíram
para melhor compreensão de cada caso.

19

Em busca de Identidade Após Descolonização :
Um Olhar Sobre a Casa Angolana

Capítulo I
Teoria de Bhabha

Capítulo I : Teoria Híbrida de Bhaha

Teoria de Bhabha

De acordo com os estudos de Edward Said
sobre colonialismo e imperialismo1, as invasões
e expansões europeias em todo o mundo não
ocidental foram justificadas pela necessidade
de contribuir para o desenvolvimento daqueles
que consideravam ser sociedades não civilizadas
e atrasadas. Consequentemente, a Europa
tornou-se o centro da história ao se atribuir a
responsabilidade de desenvolver as terras por
eles invadidas2.
Assim, a história das populações e dos
lugares colonizados foi desconsiderada pelos
povos

ocidentais

que,

tiraram

conclusões

baseadas em estereótipos e assim deduziram que
os nativos precisavam de ser civilizados3. Isso
deve-se ao facto de usar as normas europeias para
comparar o estilo de vida do nativo com o seu, no
1- Hernandez, F. (2010). Bhabha for Architects. New York: Taylor
& Francis, 2010.

entanto, ao aplicar esse método de comparação,

2- Ibid.

os europeus não apenas inferiorizaram os nativos,

3- Ibid.

como também os discriminaram e estereotiparam

4- Ibid.

em posição de poder e influência4.
22
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Do mesmo modo, a arquitetura produzida
pelos nativos foi ignorada e de certa forma apagada
pelos colonizadores, por isso é que a arquitetura
não-ocidental apenas é valorizada e reconhecida
quando esta se assemelha a ocidental5. Bhabha,
alega também que esse método não é eficaz e, à
medida que a arquitetura europeia expandia nas
áreas não ocidentais, criou-se uma sociedade
homogénea

nas

diferentes

colónias6.

Essa

abordagem foi usada para exercer mais poder
sobre os colonizados; de fato, a arquitetura era
usada para impor uma nova ordem política,
religiosa e social sobre os colonizados7. Por
exemplo, a urbanização na maioria das colónias
foi intencionalmente organizada para que a ‘elite’
do colonizador habitasse o centro, enquanto os
nativos residiam nos arredores da colónia (em
5- Felipe Hernandez. Bhabha for Architects. New York: Taylor
& Francis, 2010.
6- Ibid.
7- Ibid.

Angola, bairros posteriormente designados por
musseques). Embora a segregação física e alienação
represente o lado violento da colonização8, há
também outras formas silenciosas de violência

8- Ibid.
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como a opressão e a falta de identidade, que estão
enraizadas cultural e geracionalmente.
Ao analisar a visão de Bhabha sobre o
colonialismo juntamente com a história da
colonização portuguesa em Angola, entendese que o fato de Portugal não estar disposto
a dar independência a Angola de forma
pacífica, implicou que os angolanos tivessem
de usar a violência para recuperar a sua
liberdade, numa guerra que se estendeu de
1961 até à independência em 1975. Além disso,
possivelmente o atual governo angolano pretende
afirmar-se, como consequência de séculos
de exploração e periferização, e provar que é
realmente independente do mundo ocidental.
Para entender essa afirmação, é essencial voltar
à história de Angola e destacar os eventos mais
marcantes que podem ter desencadeado esta
situação corrente.

24
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Capítulo II
Colonialismo e Identidade

Capítulo II : Colonialismo e Identidade

2.1 Colonização em Angola

Importa dizer que os registos de como era a
vida dos povos que habitaram no atual território
angolano são reduzidos, pouco se sabe acerca dos
seus assentamentos assim como a arquitetura
que antecedeu o colonialismo9. Uma das razões
pela carência de materiais que relatam a história
da arquitetura pré-colonial em Angola deve-se
ao fato de ter sido habitada por povos agrafes, de
tradição oral10. Portanto, esta é a principal fonte
histórica para o estudo da história de Angola11.
Estas histórias são contadas pelos mais idosos
da tribo, clã ou aldeia e vão desde histórias
da criação do mundo, mitos, rituais, técnicas
agrícolas, entre outros12. A escrita foi introduzida
9- Ministério da Educação. História de Angola, 1976.

após os primeiros contactos do Reino do Congo

10- Ibid.

com os Portugueses no século XVI13.

11- Ibid.

Um outro motivo é erroneamente usar

12- Ibid.

conceitos e modelos de urbanismo europeu

13- Ibid.

para definir e categorizar o africano14. Segundo

14- Coquery-Vidrovitch, C. (2008). The History of African Cities

Catherine

South of the Sahara: From the Origins to Colonization. Princeton:
Markus Wiener Publishers

Coquery-Vidrovitch,

os

estudos

comparativos da História do Urbanismo universal,
28
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entre 1950 e 1960, excluíam ou mencionavam
vagamente

os

assentamentos

africanos15.

Até à década de 90, somente os sociólogos se
importavam com as mudanças do urbanismo
africano16.
Antes da chegada dos portugueses, o
território que hoje é conhecido como Angola, era
Imagem 1 - Mapa Etnico de Angola

habitado pelos Khoi e pelos San (bosquímanos
e hotentotes) que eram nómadas, caçadorescoletores e pastores.17 Posteriormente, foram
dominados pelos Bantu (atualmente constituem
quase a totalidade da população angolana), povo
provavelmente originário da África Ocidental
ou Central, que se expandiu para o leste e sul da

15- Coquery-Vidrovitch, C. (2008). The History of African Cities
South of the Sahara: From the Origins to Colonization. Princeton:

África18. Estes, por outro lado, eram agricultores

Markus Wiener Publishers

e já dominavam a tecnologia do ferro19. Com o

16- Ibid.

decorrer do tempo, os Bantu subdividiram-se

17- Ministério da Educação. História de Angola, 1976.

em centenas de grupos étnicos. Mais tarde um

18- Ibid.

conjunto destes formaram Angola sob a influência

19-http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/features/

portuguesa que entrou em contato pela primeira

storyofafrica/2chapter5.shtml, recuperado em 26 de janeiro,
2020.

vez em 1482, no Reino do Congo (atual noroeste
29
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angolano).
A Angola pré-colonial tinha como principal
centro de atividade o Noroeste, na bacia do Rio
Zaire. Entre os povos, havia o que se denomina
‘comunismo primitivo’, isto é, unidade económica,
trabalho e vida doméstica comum20. As famílias
eram numerosas, um conjunto delas formava uma
aldeia e um conjunto destas formavam uma clã21.
Nas aldeias, os mais velhos tinham autoridade
moral mas os mesmo não eram chefes22.
Quantos aos assentamentos pré-coloniais,
sabe-se que a capital do Reino, Mbanza-Kongo
(São Salvador), era uma cidade organizada em
aglomerações proto-urbanas, antes da chegada
dos colonizadores23. Havia uma hierarquia
20- Ministério da Educação. História de Angola, 1976.

residencial onde os mais nobres habitavam em

21- Ibid.

casas maiores e melhores do que o restante da

22- Ibid.

população24. O palácio do rei era rodeado por uma

23- Coquery-Vidrovitch, C. (2008). The History of African Cities

cerca feita de estacas entrelaçadas com ramos,

South of the Sahara: From the Origins to Colonization. Princeton:
Markus Wiener Publishers

havia um espaço grande e aberto em frente do

24- Ibid.

palácio reservado para o tratamento de assuntos
30
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políticos, religiosos e outras questões do rei25. No
interior dessa cerca havia uma outra que rodeava
a casa real, onde residiam os príncipes do Congo,
provavelmente para proteção e defesa do rei26.
É relevante destacar que os primeiros
contactos entre os portugueses e o Reino
do Congo foram amigáveis, devido à relação
desenvolvida entre o rei de Portugal Dom João II e
o Manikongo (rei) do Congo Nzinga a Nkuwu que,
depois de batizado, adotou o nome Dom João
I27. Conduzido pelo fascínio da cultura e religião
levada ao Reino do Congo, Nzinga a Nkuwu não só
iniciou as trocas comerciais com Portugal como
25- Coquery-Vidrovitch, C. (2008). The History of African Cities
South of the Sahara: From the Origins to Colonization. Princeton:
Markus Wiener Publishers
26- Ibid.
27-http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/features/
storyofafrica/10chapter4.shtml, recuperado em 26 de janeiro,
2020.
28- Ibid.
29- Ministério da Educação. História de Angola, 1976.

também incentivou o batismo e a conversão
da sua família ao cristianismo28. Em troca de
têxteis, cavalos e artigos artesanais feitos de
metal, habilidades de carpintaria, construção e
alfabetização (a fim de se comunicar diretamente
com a Europa), o rei do Congo comerciava cobre,
marfim e escravos29. No entanto, essa relação
que inicialmente era de equilíbrio, passou a
31
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beneficiar mais o lado português, quando o
comércio passou a ser centrado nos escravos.
Portugal importava escravos para satisfazer uma
demanda aparentemente sem limite por mão de
obra na América Latina, dando assim início a
um comércio de escravos que perdurou durante
séculos30.
No início do século XVI foi autorizado
pela a coroa portuguesa o comércio de escravos
no Reino do Congo, uma prática que não era
estranha aos mesmos, mas havia um critério –
prisioneiros de guerra e nascidos de escravos31.
Porém, este acordo passou a ser violado por
ambas partes, o que levou ao Rei do Congo a
exigir que os escravos fossem fiscalizados antes
de serem comercializados32. Os Portugueses
30-

http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/features/

storyofafrica/10chapter4.shtml, recuperado em 26 de janeiro,
2020.
31- Ministério da Educação. História de Angola, 1976.
32- Ibid.

tinham a vantagem da mobilidade marítima e o
povo do Congo a desvantagem de terem a capital
longe da zona costeira. Essa situação possibilitava
os colonos comercializarem sem a autorização
do rei33. Várias vezes violaram os acordos
32
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estabelecidos por D. Afonso I, de passarem por
São Salvador antes de irem para outros lugares.
Movidos pelo “desejo de ter coisas e mercadorias
de Portugal”34, o próprio povo africano raptava e
vendia os “filhos da terra”, quebrando o acordo
que havia com a coroa35. Relata-se que em 1550
os navios portugueses já transportavam cerca de
dez mil escravos para São Tomé e Brasil36. A morte
do Rei do Congo, as invasões dos povos vizinhos e
a anarquia do comércio de escravos agravaram a
instabilidade do reino entre 1561 e 157237.
Aos poucos, esse ato fragilizou o Reino do
Congo quarenta anos depois do início do tráfico
33- Ministério da Educação. História de Angola, 1976.

de escravos e das guerras civis, destruindo cada

34- Ibid. pg.92-93

vez mais o Reino38. É neste momento também que

35- Ibid. Pg.92-93

o Reino passa a estar sob o domínio português.

36- Ministério da Educação. História de Angola, 1976.

Mas a relação entre Portugal e o Congo não

37- Ibid.

dura muito tempo, termina após a invasão dos

38- Ibid.

holandeses naquele reino39. A partir daí, Portugal

39- Ibid.

desenvolveu interesses pelo sul, mas sempre
na zona costeira, com a chegada de Paulo Dias
33
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de Novais ao Reino de N’gola (atual capital de
Angola) em 157540.
Apesar do comércio de escravos ter estado
presente na relação entre a Europa e África
desde o início, os interesses económicos eram
mais complexos e dinâmicos do que destrutivos
como procedeu posteriormente41. Foi apenas na
segunda metade do século XVII que aumentou
a demanda de trabalho escravo com o objetivo
de expandir as plantações de cana-de-açúcar
no Novo Mundo e quando o tráfico de escravos
foi oficialmente abolido, esta demanda veio das
plantações de algodão no sul dos Estados Unidos
de América42. O século XVIII foi marcado pelo
40- Ministério da Educação. História de Angola, 1976.

comércio atlântico, que já dominava as relações

41- Coquery-Vidrovitch, C. (2008). The History of African Cities

entre Europa, África e América desde 1680,

South of the Sahara: From the Origins to Colonization. Princeton:
Markus Wiener Publishers.

quando cerca de metade dos escravos foram

42- Ibid.

transportados pelo atlântico43.

43- Ibid.

A divisão de períodos do contacto dos

44- Ibid.

europeus com África é importante porque teve
repercussões na história do urbanismo interno44
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que serão discutidas no terceiro capítulo.
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2.2 Identidade Fabricada

Segundo

Luis

Polanah

professor

de

Antropologia Social da Universidade do Minho,
a intensão dos colonizadores portugueses
nunca foi de respeitar o direito de autonomia
e identidade tradicional45. Foi exatamente o
oposto, o processo de colonização portuguesa
consistiu em fazer das colónias parte da nação,
por isso estas eram denominadas províncias
ultramarinas46. Esta ideia surge oficialmente em
1951 com a revisão da Constituição Portuguesa
alterando os princípio do Ato Colonial em reação
às pressões das comunidades internacionais
e dos movimentos anticolonialistas47. Assim,
substituiu-se os termos ‘império’ e ‘colónia’ por
‘ultramar’ e ‘províncias ultramarinas’, mas sempre
45- Polanah, L. (1986). Patriotismo e Falsificação Histórica: Uma
Análise da Formação da Identidade Nacional em Moçambique e

na tentativa de afirmar a unidade nacional

Angola. Braga: Separata da Revista - Factos & Ideias.

perante a comunidade internacional e de manter

46- Castelo, C. (1998). O Modo Português de Estar no Mundo. O

o discurso de ação civilizadora sob as colónias48.

Luso-Tropicalismo e a Ideologia Colonial Portuguesa (1933-1961).
Porto: Edições Afrontamento.
47- Ibid.
48- Ibid.

Acreditava-se ser uma ação civilizadora em que
Portugal considerando-se ‘mais evoluído’ em
relação aos africanos deu-se a missão que para
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além de evangelizadora era a de “trazer o negro
ao limiar duma cidadania que nunca chegou a
ser plenamente reconhecida”49. Posteriormente,
em 1961 após a declaração de independência
de vários Estados africanos, a pressão foi ainda
maior e desta vez partia de dentro das colónias, os
movimentos de libertação, o que levou Portugal a
abolir o indigenato para apaziguar as colónias50.
A

assimilação

cultural

era

um

dos

mecanismos para afirmar a unidade nacional,
Portugal uma ‘nação pluricontinental’ composta
por províncias metropolitanas e províncias
ultramarinas que se ‘integravam em harmonia’51.
49- Polanah, L. (1986). Patriotismo e Falsificação Histórica: Uma
Análise da Formação da Identidade Nacional em Moçambique e

A assimilação consistia em integrar as províncias

Angola. Braga: Separata da Revista - Factos & Ideias.

ultramarinas na metrópole, formando unidade

50- Castelo, C. (1998). O Modo Português de Estar no Mundo. O

moral, política e económica52. Assim a população

Luso-Tropicalismo e a Ideologia Colonial Portuguesa (1933-1961).
Porto: Edições Afrontamento.
51- Moutinho, M. (2000). O Indígena no Pensamento Colonial
Português - 1895-1961. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas
Lda.
52- Ibid.

angolana dividia-se em assimilados e indígenas,
em que os assimilados eram um número reduzido
de angolanos que, durante o governo salazarista
(1926-1974), se enquadradram no Estatuto do
Indigenato (1926-1961) para perder a condição
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de indígena e adquirir a cidadania portuguesa53.
Apesar desta nova condição não os igualar
aos colonizadores, estes usufruíam de alguns
benefícios54. Por outro lado, eram considerados
indígenas “aqueles indivíduos de raça negra, ou
os seus descendentes, que, tendo nascido e vivido
habitualmente na Guiné, em Angola ou Moçambique,
ainda não possuem a educação e os hábitos pessoais
e sociais considerados necessários para a aplicação
integral do direito público e privado dos cidadãos
53- Moutinho, M. (2000). O Indígena no Pensamento Colonial

portugueses”55.

Português - 1895-1961. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas
Lda.

O ser ou não ‘educado’ e ‘apresentável’ era

54- Castelo, C. (1998). O Modo Português de Estar no Mundo. O
Luso-Tropicalismo e a Ideologia Colonial Portuguesa (1933-1961).

definido pelos colonizadores. Era considerado

Porto: Edições Afrontamento.

‘educado’ ou ‘apresentável’ o nativo que mais se

55-

assemelhasse ao colonizador, quer seja em termos

Esta definição foi originalmente retirada do Estatuto

dos Indígenas Portugueses as Províncias da Guiné, Angola
e Moçambique. Decreto-Lei nº 39666, de 20 de Maio de 1954.
Ler mais em: Castelo, C. (1998). O Modo Português de Estar no
Mundo. O Luso-Tropicalismo e a Ideologia Colonial Portuguesa

de aparência, quer em termos comportamentais56.
Porém, a verdade é que ser ou não ‘civilizado’,

(1933-1961). Porto: Edições Afrontamento. Pág. 60.

na prática, pouco tinha a ver com a questão do

56- Polanah, L. (1986). Patriotismo e Falsificação Histórica: Uma

colonizado adquirir os hábitos do colonizador, era

Análise da Formação da Identidade Nacional em Moçambique e
Angola. Braga: Separata da Revista - Factos & Ideias.

também uma questão racial57. Por exemplo, um

57- Ibid.

branco fazia o pré-julgamento de um preto com
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base na sua cor e outras características raciais e
não importava o quão ‘educado’ ou ‘apresentável’
este fosse58. Do mesmo modo, um preto conotava
a cor branca com um cargo de superioridade59,
isto indica que nas colónias as posições de
autoridade eram na sua maioria ocupadas pelos
colonizadores.
De acordo com Luís Polanah, embora
as colónias portuguesas não tivessem tido
uma política abertamente racista, o racismo
era bastante presente na Angola colonial. O
que acontecia era que na maioria das vezes
era camuflado por causas humanísticas e
57- Polanah, L. (1986). Patriotismo e Falsificação Histórica: Uma

civilizatórias60, acrescentaria também religiosas.

Análise da Formação da Identidade Nacional em Moçambique e
Angola. Braga: Separata da Revista - Factos & Ideias.

Muitas das políticas com princípios racistas

58- Ibid.

e discriminatórios foram abafadas durante

59- Ibid.

décadas e desmascaradas através da imprensa e

60- Ibid.

alguns africanos que ousadamente revogaram e

61- Polanah, L. (1986). Patriotismo e Falsificação Histórica: Uma

lutaram pelos seus direitos61.

Análise da Formação da Identidade Nacional em Moçambique e
Angola. Braga: Separata da Revista - Factos & Ideias.
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2.3 A Violência do Colonialismo

No decorrer do tempo, os colonizadores
portugueses foram ganhando o desejo de
permanecer nas colónias, principalmente na
zona do Planalto central (Huambo, Bié, Huíla).
Por outro lado, infelizmente os negros nativos
de Angola não tinham essa opção de escolha
(pelo menos não na mesma proporção que os
portugueses), embora tivessem sido educados a
‘amar a pátria-mãe’62.
O colonialismo rompeu com o sistema
de ocupação angolana e substituiu-o pelas
formas de ocupação portuguesa, e aos poucos
os colonizadores organizaram os seus ‘territórios’
dentro do ‘território’ angolano63. Ou seja, o que
antes era comunitário e de valor simbólico foi
substituído pela prática de propriedade privada
62- Polanah, L. (1986). Patriotismo e Falsificação Histórica: Uma
Análise da Formação da Identidade Nacional em Moçambique e

e de comércio. Dentro das colónias o principal

Angola. Braga: Separata da Revista - Factos & Ideias.

beneficiário eram os portugueses, e os angolanos

63- Henriques, I. C. (2004). Território e Identidade. Lisboa:

(na sua maioria) constituíam a mão-de-obra dos

Centro de História da Universidade de Lisboa.
64- Ibid.

projetos coloniais64. Para os africanos a terra tem
um valor social, espiritual e simbólico, sendo esta
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o cosmos, e os territórios (nacional e familiar)
fragmentos desse cosmos65. Por outro lado, para
os europeus a terra representa um valor de troca
e propriedade individual66.
Ademais, a mudança de um estado sagrado
para um estado laico, a introdução de fronteiras,
cartografias que serviram para ‘organizar’ e
dividir os nativos em grupos étnicos de acordo
com a classificação dada pelos colonizadores,
a construção de infraestruturas a custo de
territórios angolanos, a imposição de culturas
obrigatórias, a industrialização da agricultura, e
outras operações, foram determinantes na (re)
estruturação do território angolano67. A criação
desse novo território colonial materializou-se à
custa da destruição da ordem angolana.
Paulatinamente, foi-lhes tirada a autonomia,

65- Henriques, I. C. (2004). Território e Identidade. Lisboa:
Centro de História da Universidade de Lisboa.
66- Ibid.
67- Ibid.
68- Ibid.

desde as tarefas mais simples às mais complexas,
em muitos casos incentivados por missionários
que, além de evangelizar, tentaram europeizar68.
Este ‘novo território’ era ocupado por três grupos:
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cidadãos (colonos), assimilados (colonizados
que adquiriram os hábitos do colonizador),
indígenas ou gentios (colonizados que tentaram
preservar os costumes tradicionais)69. Interessa
apontar que a transformação do território foi tão
profunda que desencadeou também mudanças
na nomenclatura de diversas localidades, por
exemplo: N’dalantando passou a Salazar70.
Todavia, esta transformação não foi apenas
provocada pelos colonizadores, de certa forma
as autoridades africanas também participaram
da mesma. A autora Isabel Castro Henriques
(2004), chama a esse processo “cumplicidade
contraditória”71 –, caracterizado pela utilização
das entidades tradicionais para a concretização
dos projetos da administração portuguesa e pelo
69- Henriques, I. C. (2004). Território e Identidade. Lisboa:
Centro de História da Universidade de Lisboa.
70- Ibid.
71- Ibid. Pag. 41.
69- Henriques, I. C. (2004). Território e Identidade. Lisboa:
Centro de História da Universidade de Lisboa.

uso do vocabulário do colonizador (por exemplo:
gentio, gente do mato, não civilizados) para
mobilizar trabalhadores72. É como se a opressão
colonial trouxesse a necessidade dos angolanos
criarem um grupo inferior a eles próprios para que
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de alguma forma pudessem exercer poder. Então,
usaram os mesmos mecanismos de inferiorização
que os colonizadores e resultou na divisão entre
os angolanos73. Este sistema era mais notável na
rivalidade entre cidade-campo, onde a própria
população nativa usava o mesmo vocabulário que
o colonizador para inferiorizar os africanos ‘nãourbanizados’74. Durante as entrevistas realizadas,
notou-se um certo orgulho por parte dos
entrevistados angolanos que viveram durante o
colonialismo, ao distinguirem-se por ‘civilizados’
ou que eventualmente tornaram-se ‘assimilados’
quando se mudaram para a capital75.
O lado violento do colonialismo é expresso
na perda de identidade dos nativos na tentativa
de se assemelharem aos colonizadores e/ou de
se considerarem superiores a outros nativos que
73-Henriques, I. C. (2004). Território e Identidade. Lisboa:
Centro de História da Universidade de Lisboa.

preservavam a cultura. Se por um lado surge

74- Ibid.

um grupo de angolanos que se querem “igualar”

75- Anónimo. (Julho de 2020). Em Busca de Identidade. (T.

aos colonizadores, por outro lado apresenta-

Rosa, Entrevistador)

se um grupo de angolanos que quer a todo
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custo reafirmar e salvaguardar a sua identidade
sem ‘poluição’76. Estes dois extremos geraram
conflito com os colonizadores e entre os próprios
angolanos. A contradição começa quando os
angolanos que queriam adotar os costumes
portugueses, queriam ao mesmo tempo manter
alguns costumes africanos, criando assim uma
identidade própria77.

76-Henriques, I. C. (2004). Território e Identidade. Lisboa:
Centro de História da Universidade de Lisboa.
76- Ibid.
77- Ibid,
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2.4 Africanização vs Europeização:
Uma Guerra sem Vencedores

Apesar da divisão, tanto os assimilados
como os “indígenas”, adotaram a estratégia de
apropriação dos costumes, técnicas e ideias do
colonizador78: na tentativa de salvaguardar a
identidade africana e de controlar a expansão dos
costumes europeus, estes foram-se apropriando
cada vez mais das práticas portuguesas. A
apropriação ou ‘africanização’ como se refere
a autora, estendeu-se desde as técnicas de
construção, os modos de habitar, estar e vestir,
até à religião ( formas de adorar a Deus), entre
outras vertentes79.
Como resultado, os colonizadores tinham
a falsa impressão de controlar a apropriação dos
nativos e a erradicação da sua identidade, e os
angolanos a falsa impressão de estarem a controlar
a expansão dos costumes do colonizador80.
78-Henriques, I. C. (2004). Território e Identidade. Lisboa:

Durante a Angola Colonial foi construída

Centro de História da Universidade de Lisboa.
79- Ibid.

uma nova identidade que nem é 100% africana

80- Ibid,

nem 100% europeia. A violência do colonialismo
resultou na anulação de uma identidade ou neste
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caso, um conjunto de identidades. Além disso,
a imposição do colonizador mudou a perceção
do angolano em relação a si próprio, ao ponto
de aceitar a subjugação pela construção de
mecanismos de dependência (cultural, económica
e de sobrevivência).
Em suma, a identidade da Angola Colonial
foi criada e centrada no português81, o cenário
foi criado para que se pudesse eliminar a cultura
africana82. No entanto, tendo em conta que
a identidade não é estática, o resultado foi a
combinação de culturas que originou uma nova
identidade dinâmica e diversa: a ‘identidade
angolana’ marcada pelos diversos grupos que a
compõem83.

80-Henriques, I. C. (2004). Território e Identidade. Lisboa:
Centro de História da Universidade de Lisboa.
81- Ibid.
82- Ibid,
83- Ibid.
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3.1 Arquitetura de/em Angola:
Uma Reflexão

O século XX foi bastante complexo para
Portugal e consequentemente para as colónias,
por isso interessa periodizar e entender os
diferentes contextos políticos e transformações
de discurso que influenciaram as estratégias de
expansão de território. Como já foi mencionado,
Portugal viveu sob um regime ditatorial (19261974) no qual a Constituição e o Ato Colonial
sofreram algumas revisões ao longo das décadas84.
Esta transformação de discurso teve um impacto
direto na visão da arquitetura em Angola85.
De acordo com o arquiteto e autor português
Fernando Batalha, que viveu e trabalhou em
Angola em 1938, “o primeiro período histórico que
interessa à arquitetura desenvolveu-se desde a
84-Castelo, C. (1998). O Modo Português de Estar no Mundo. O
Luso-Tropicalismo e a Ideologia Colonial Portuguesa (1933-1961).

época dos primeiros contactos dos portugueses com

Porto: Edições Afrontamento.

o Congo” 86. Apesar de se tratar de ser uma visão

85- Coquery-Vidrovitch, C. (2008). The History of African Cities

de época, com esta afirmação, questiona-se se o

South of the Sahara: From the Origins to Colonization. Princeton:
Markus Wiener Publishers.

que existia naquele território antes da chegada

86- Fernando Batalha. Angola: Arquitectura e Historia, Vega,

dos portugueses não era considerado arquitetura

2006. Pg.19

ou se apenas não era relevante para o estudo
50
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desta disciplina. Esta questão é pertinente pois
a afirmação acima citada faz parte do primeiro
capítulo com o nome de “Arquitetura do Reino do
Congo”87 de um livro que tem como título “Angola:
Arquitetura e História”. Se o livro e o capítulo
retratam da história e arquitetura de Angola
e do Reino do Congo respetivamente, porque
é que o autor apresenta apenas aquilo que foi
a arquitetura colonial portuguesa em Angola?
Trata-se de uma altura em que se veneravam
(intencionalmente ou não) as obras portuguesas
em detrimento das ‘indígenas’: o interesse residia
em estudar a história da arquitetura portuguesa
em Angola e não a pré-colonial ou arquitetura
angolana até aquele período do colonialismo88.
Infelizmente, nos dias de hoje quase não há

87- Fernando Batalha. Angola: Arquitectura e Historia, Vega,
2006. Pg.19

registos de como os Bantu viviam ou construíam

88- Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em

as suas habitações; e, portanto, como afirma

Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura

Bhabha, a história do nativo era frequentemente

89- Hernandez, F. (2010). Bhabha for Architects. New York:

traduzida e (re)escrita pelos colonizadores89. Se

Taylor & Francis, 2010.

esse foi o caso dos europeus em Angola, levanta51
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se a possibilidade de que essa (re)escrita seja
manipulada não só por favorecimento mas
também pela visão e enquadramento cultural
em que era feita a leitura90. Portanto, é difícil ter
a certeza do que aconteceu exatamente naquele
período em Angola.
“A arquitetura é uma das manifestações
espirituais onde melhor se exprime a personalidade
étnica de um povo, onde mais se reflete o cunho
tradicional da sua civilização e do seu génio criador”
91

. Este é o parágrafo introdutório do capítulo

“Arquitetura Tradicional de Luanda” do mesmo livro
mencionado acima, onde o arquiteto Fernando
Batalha ao longo do texto fala sobre a importância
90- Hernandez, F. (2010). Bhabha for Architects. New York:
Taylor & Francis, 2010.
91- Fernando Batalha. Angola: Arquitectura e Historia, Vega,

de preservar elementos étnicos e tradicionais de
um povo por mais que a arquitetura evolua92. O

2006. Pg. 49.

mesmo contradiz-se quando nega a relevância do

92- Ibid.

estudo da arquitetura pré-colonial93. A verdade é

93- Fernando Batalha. Angola: Arquitectura e Historia, Vega,

que quando o mesmo se refere ao “povo”, o autor

2006. Pg. 19.

está a falar do povo português da época e não dos
94- Fernando Batalha. Angola: Arquitectura e Historia, Vega,
2006. Pg. 50.

nativos da terra94.
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A introdução da ideia de Luso-Tropicalismo
nos anos 50, veio sustentar a visão paternalista
e tentar justificar a estadia dos portugueses em
África perante as comunidades internacionais95.
Foram enviados principalmente missionários a fim
de transmitir novos valores, idioma, arquitetura,
entre

outros,

àqueles

que

consideravam

subdesenvolvidos96. Desconsideraram a história
de um povo que tinha a sua própria estrutura por
acreditarem ser aptos e que era sua missão mudar
o estilo de vida do nativo97.
Já na década de 60, para além da propaganda,
surgiu

também

um

esforço

para

melhor

compreender os territórios ultramarinos, com
95- Castelo, C. (1998). O Modo Português de Estar no Mundo. O
Luso-Tropicalismo e a Ideologia Colonial Portuguesa (1933-1961).
Porto: Edições Afrontamento.
96- Hernandez, F. (2010). Bhabha for Architects. New York:

as missões científicas que elaboraram estudos
e levantamentos etnográficos, arqueológicos e
inclusivamente de arquitetura tradicional98. Isso

Taylor & Francis, 2010.92- Ibid.

contribuiu para que, em termos de construção,

97- Ibid.

os arquitetos da época colonial fossem sensíveis

98- Fernandes, José M. (2009). Geração Africana. Arquitetura e

em termos geográficos, climáticos e de certa

Cidades em Angola e Moçambique, 1925-1975. Livros Horizonte.

forma as construções eram inspiradas na
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arquitetura vernacular pois os materiais na sua
maioria eram locais99. Porém, o que fizeram foi
construir arquitetura de matriz portuguesa em
Angola, ou seja, por mais que os materiais fossem
locais e construíssem com qualidade, estes não
eram para os angolanos. Norton de Matos por
exemplo, “considerava fundamentais os núcleos
de população europeia que iam cobrindo Angola,
proliferando assim as vias de comunicação, a
urbanização e consequentemente a habitação, com
as casas à portuguesa, edificando-se também casas
apropriadas a climas tropicais”100. Nesse sentido,
caminhar pela cidade de Luanda, por exemplo,
traria à memoria muitas lembranças de Portugal.
Em muitos casos, as colónias eram
99- Fernando Batalha. Angola: Arquitectura e Historia, Vega,
2006.

mímicas dos países imperiais, no caso de Angola

100- Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em

e Portugal, estas foram projetadas de formas

Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura
101- Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em
Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura.

a fazer uma propaganda da unidade nacional,
principalmente nos fins da década de 60 em
que as tensões dos movimentos de libertação se
intensificaram101. Além disso, devido ao regime
54
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ditatorial de Portugal, Angola tornou-se um
refúgio, o lugar ideal para os colonos se mudarem
com as suas famílias, era um lugar de atração
para investidores e comerciantes, enquanto que
os angolanos na sua maioria eram empurrados
para as periferias102.
As

cidades

em

Angola

cresceram

exponencialmente entre a década de 60 e a de 70,
“apenas havia duas (Luanda e Benguela, fundadas
em 1576 e em 1717) eram oito em 1940, dezasseis em
1960 e, mais de vinte na década de 70”103. Arquitetos
portugueses qualificados foram enviados a
Angola, para projetar e desenvolver cidades. Estes
projetaram estruturas como áreas residenciais e
102- Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em
Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura.
103- Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em
Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura. Pag. 36.

recreativas, escolas, hospitais, estradas, ferrovias
e outras104. Grande parte deste património ficou
muito degradado pela luta contra o colonialismo
e a guerra civil que se lhe seguiu.
Observa-se que o discurso do estudo da

104- Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em
Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura.

arquitetura em Angola sofreu uma metamorfose
ao longo do tempo: na década de 30 o foco era
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somente na arquitetura portuguesa, nos anos 60
já se iniciavam os levantamentos etnográficos e
de arquitetura tradicional, porém ainda persiste
uma escassez de material acerca da arquitetura
pré-colonial, da arquitetura do período colonial
de origem angolana e da arquitetura vernacular
angolana105.

104- Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em
Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura.
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3.2 Arquitetura Colonial em Angola

Até ao final do século XVII a arquitetura
em Luanda era marcada por edifícios religiosos,
militares e públicos (destinados à administração
do território)106. Por motivos defensivos e
hierárquicos a cidade foi dividida em dois
núcleos: a cidade alta, marcada pela Fortaleza
de São Miguel, era uma zona mais nobre, onde
as residências destinadas aos altos funcionários
eram construídas sobre os morros, e a cidade
baixa na zona costeira, com casas viradas para o
mar e que também tinham funções comerciais107.
Neste período as habitações eram precárias,
construídas com materiais locais: o adobe e a
palhas108.
A implementação da política Pombalina no
105- Martins, M. I. (Maio de 2005). A Evolução de Luanda e o
Fenómeno da Globalização. Cidades Africanas, pp. 56-61.
106- Ibid.
107- Ibid.
108- Ibid.
109- Ibid.

século XVIII gerou uma época de prosperidade,
daí o aumento do número de residências,
principalmente na cidade baixa e aos poucos
a ruas formaram quarteirões109. As igrejas
tornaram-se em pontos de referência, foram
desenhados largos e praças associadas aos
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edifícios públicos. Por outro lado, na cidade
alta, os edifícios continuavam a ser residências
destinadas aos altos funcionários e outros de
caráter público110. As habitações começaram
a ganhar outra aparência, eram maiores como
resposta ao clima e os materiais de construção
Imagem 2 - Planta de Luanda 1698

foram substituídos pela pedra e pelo cal111. Assim
surgiram os sobrados e palácios tanto na zona
alta como na baixa que ajudaram a estruturar as
ruas112.
Ao longo dos séculos o desenho da costa da
Baía de Luanda adquiriu várias formas até chegar
ao atual. A terra apoderou-se do mar dando lugar

Imagem 3 - Planta de Luanda 1755

a novos arruamentos e residências alinhadas
paralelamente à costa113.
As maiores mudanças surgiram no século
XX, um período caraterizado por grandes
investimentos de obras públicas, devido a nova
política de reforma da administração ultramarina
(1920-1945)114. Nesta altura, apareceu uma

Imagem 3 - Planta de Luanda 1862

nova malha em quadrícula que se integrou
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na topografia e se articulou à estrutura radial
existente. As velhas igrejas deram lugar a novas
ruas, vias, praças, largos e novos edifícios e
equipamentos, fruto das novas tecnologias e em
resposta dos desafios da época. A transição para
uma visão mais ‘modernista’ foi marcada pela
Imagem 4 - Planta de Luanda 1926

construção de novos equipamentos na baixa
(1921-1945): os Serviços Centrais de Correios,
Telefone e Telégrafos, o Palácio do Comércio, o
Cinema na Nacional, o Porto de Luanda e o Liceu
Salvador Correia115. Deu-se também o aumento
do comércio e a necessidade de estabelecimentos
para este fim.

Imagem 5 - Planta de Luanda 1965
110-Martins, M. I. (Maio de 2005). A Evolução de Luanda e o
Fenómeno da Globalização. Cidades Africanas, pp. 56-61.
111- Ibid.
112- Ibid.
113- Ibid.
114- Ibid
115- Ibid.
116- Ibid.

No entanto, a época mais marcante foram
os meados desse século em que, influenciado pelo
contexto político, houve um aumento exponencial
do número da população. Como consequência,
houve uma disrupção no desenho da área
urbana, pois esta não estava preparada para esta
nova realidade, originando zonas suburbanas116.
A cidade continuou, e continua, a crescer mas
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sempre articulada à estrutura original do século
XII.
Luanda nunca se beneficiou de uma
estratégia

de

desenvolvimento

planeado,

somente de intervenções pontuais a partir dos
anos 30 e, de acordo com a arquiteta Maria Isabel
Martins, a cidade continua tão desordenada
Imagem 6 - Luanda no início dos anos
1970: a cidade e os musseques.

como no passado117. No final da década de 50
já era notável a diferença entre os dois polos: a
cidade urbanizada e os musseques que cresciam
nos arredores.
Por outro lado, em Angola havia uma
maior liberdade e criatividade dos projetos de
arquitetura em comparação à Portugal, seguindo
os modelos do modernismo e da Carta de Atenas,
inspirando-se

na

arquitetura

internacional

e sobretudo na arquitetura brasileira118. Este
crescimento exigiu também a abertura de
117- Martins, M. I. (Maio de 2005). A Evolução de Luanda e o

avenidas, construção de novos bairros e mais

Fenómeno da Globalização. Cidades Africanas, pp. 56-61.

equipamentos, e foi a partir daí que surgiram

118- Ibid.

propostas de projetos de habitação.
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A habitação unifamiliar foi a tipologia mais
explorada na área da habitação e esta ramificavase em habitações para altos funcionários
(administradores, delegados de saúde, secretários
e outros diretores), para comerciantes, para
trabalhadores/operários

colonos

e

para

o

‘homem branco pobre’ e para ‘indígenas’, estes dois
últimos normalmente faziam parte da mesma
categoria119. A preocupação de construir casas
económicas para trabalhadores colonos de baixa
renda iniciou-se em 1952 com o Fundo dos Bairros
Operários, em que o governo comparticipava com
o capital e assistência técnica e os trabalhadores
com mão de obra, o que permitiu que com
poucos recursos se construíssem casas de boa
qualidade120.
A forma de viver e habitar dos portugueses
em Angola tornou-se também diferente da forma de
119- Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em
Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura.
120- Ibid.

viver e habitar em Portugal. Ou seja, a arquitetura
portuguesa adaptou-se e apropriou-se a Angola,
principalmente nas relações interior e exterior, e
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no resguardo dos espaços íntimos121. Havia duas
caraterísticas gerais das habitações unifamiliares
coloniais: espaços sociais avantajados, e áreas de
serviço autónomas reservados para os criados
(até em casas mais económicas)122. A adaptação
ao clima e o estabelecimento de hierarquias
tornaram-se numa constante nas distribuições
dos espaços. A relação interior-exterior era feita
121-Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em
Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica

na maioria das vezes com um terraço coberto,

de Lisboa Faculdade de Arquitectura.

criando assim uma zona de estar e refrigério com

122- Ibid.

ventilação natural123.

123- Ibid.

Alguns exemplos

Imagem 7- Residência para o
Administrador de Circunscrição do Chiato,

Lunda (1940)

a)

Residência para o Administrador de

Circunscrição do Chiato, Lunda (1940)
Um projeto do arquiteto Henrique Taveira
Soares e do engenheiro Manuel Francisco
Goulartt Medeiros, talvez seja um dos exemplos
mais radicais de como a vivência dos portugueses
em Angola se adaptou à nova realidade. Aqui o
corpo da casa principal é claramente separado
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da área de serviço, ligadas somente através de um
corredor exterior coberto. Os espaços sociais são
bastante generosos, compostos por uma sala de
jantar, uma saleta e um salão. E o espaço íntimo
é composto por quartos independentes com
ligação a um escritório e com acesso à varanda.

Imagem 8 - Moradias para Funcionários
em Luanda (1944)

b)

Moradias para Funcionários em Luanda

(1944)
O projeto do Bairro Cruzeiro em Luanda,
pelo arquiteto Vasco Regaleira, foi promovido
pela Direção Geral de Fomento Colonial, e é
constituído por moradias unifamiliares. Tal
como era a intenção, as casas eram modestas e
económicas, umas isoladas de um piso e outras
geminadas de um fogo por piso, ambas rodeadas
por grandes varandas, por vezes maiores que
os compartimentos internos, e com coberturas
extensas devido ao clima.
c)

Bairro Indígena para Luanda (1943)

O autor desta obra é desconhecido, foi uma
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proposta municipal para a criação de habitações
Imagem 9 - Bairro dos Pescadores
Indígenas do Cacuaco (1957)

indígenas em Luanda. Apesar de serem bastante
elementares, assemelham-se a algumas casas para
operários colonos. Trata-se de uma construção
em banda de casas com apenas três divisões, de
planta quadrada, outras são geminadas e uma
isolada destinada ao soba (chefe da povoação).
d)

Bairro dos Pescadores Indígenas do

Cacuaco (1957)
Trata-se de um projeto que seria adaptado
em Cacuaco e em Luanda nas proximidades do
Bairro Rangel, de autoria da Arquiteta Antonieta
Jacinto, incentivado pela Direção dos Serviços de
Obras Públicas e Transportes.
O desenho partiu de uma tentativa
de interpretação dos modelos tradicionais,
explorando as relações interior e exterior. O projeto
desenvolve-se em múltiplos agrupamentos de
quatro casas cuja organização permite melhor
proveito da ventilação transversal e das brisas
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marítimas. A separação das áreas de serviço
(cozinha e instalações sanitárias) dos restantes
espaços também teve papel fundamental no
projeto.
e)
Imagem 10 - Habitações do Bairro da

Habitações do Bairro da Ilha (1963)

Um projeto dos arquitetos Simões de

Ilha (1963)

Carvalho e Pinto da Cunha destinada aos
pescadores da Ilha de Luanda. Este é um dos
exemplos de como a transformação do discurso
político em Portugal influenciou a arquitetura
nas colónias. As propostas para este bairro
foram completamente diferentes das propostas
do Bairro Indígena em Luanda vinte anos antes,
resultante de uma nova mentalidade e perspetiva
política. Por exemplo, apesar de ser destinado
a uma população negra, que era a menos
privilegiada, a qualidade destas era superior à
das habitações dos trabalhadores colonos dos
anos 50.
Alguns dos aldeamentos deste projeto
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assentam-se em construções pré-existentes dos
axiluanda (habitantes originais da Ilha de Luanda,
subgrupo dos ambundos). Embora tenham sido
introduzidas novas tipologias “parece ter havido
uma apropriação de elementos da arquitetura
tradicional da Ilha readaptadas a uma nova forma
de desenhar e construir”124. As tipologias consistem
em separar a zona de serviço dos espaços internos
e sociais, uma característica que acompanha as
habitações até aos dias atuais.
Atualmente a cidade continua
a crescer em ritmo bastante acelerado, os
edifícios coloniais foram substituídos por outros
modernos para acompanhar a globalização, ou
então substituídos por réplicas como o caso do
Palácio Dona Ana Joaquina. Os sobrados na baixa
encontram-se deteriorados, equipamentos foram
demolidos como o caso do mercado do Kinaxixi,
124-Da Fonte, M. M. A. (2006). Urbanismo e Arquitectura em
Angola: de Norton de Matos a Revolução, Universidade Técnica
de Lisboa Faculdade de Arquitectura. Pag. 409.

os blocos de habitação plurifamiliar estão em mau
estado de conservação e carecem de manutenção,
o mesmo aconteceu aos cinemas e salas de
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espetáculo que já foram pontos de interesse da
cidade. Permanecem conservados os edifícios
públicos, como é o caso das administrações
municipais, como o Banco Nacional de Angola,
entre outros edifícios. Este fenómeno ocorre um
pouco por toda a Angola: o número de habitantes
nas cidades angolanas têm vindo a crescer num
ritmo sem precedentes, com ênfase em Luanda
por ser a capital. Neste processo, os habitantes
têm sido os principais construtores da cidade.
Para além dos desafios acima citados como
consequência desse aceleramento, acrescentase a falta de infraestrutura e serviços, a poluição,
a falta de equipamentos para o desempenho
de atividades comerciais ‘informais’, vias em
condições precárias, a falta de espaços públicos
e zonas verdes, e a falta de habitação a preços
acessíveis.
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3.3 Descolonização:
Destruição vs Reabilitação

O processo de independência em Angola não
foi pacífico, pelo contrário a guerra colonial teve
a duração de catorze anos (1961-1975). Depois da
independência, os colonos foram violentamente
repatriados, os angolanos ganharam liberdade e
tomaram posse das construções deixadas pelos
portugueses, de que até então poucos angolanos
podiam usufruir125.
Após mais de cinco séculos de colonização
portuguesa

–

que

envolveu

escravatura,

segregação, guerra colonial – e quase três décadas
de guerra civil, Angola tem aos poucos tentado
reerguer-se

socialmente,

economicamente,

politicamente e em termos de infraestrutura.
Hoje, quase vinte anos desde o Acordo de Paz,
durante o processo de reconstrução, ao procurar
ultrapassar a herança colonial, o país está
também a perder grande parte dos testemunhos
do seu percurso identitário. Isto tem acontecido
através da destruição e falta de manutenção de
125- Anónimo. (Julho de 2020). Em Busca de Identidade. (T.

algumas obras do património arquitetónico

Rosa, Entrevistador)
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e com a construção de edifícios que pouco se
relacionam com a envolvente.
Há poucas referências bibliográficas que
ajudem a perceber as justificações. No entanto,
ao trazer a experiência pessoal e relatos de
testemunhos de entrevistas realizadas para a
investigação desta dissertação, sugerem-se mais
perceções sobre este património.
Uma delas é que a negligência e o desapego
da população angolana em geral em relação
ao património colonial sejam derivados de
ressentimento histórico. Em especial a população
mais idosa, que viveu tanto o período colonial
como as guerras que o sucederam, é quase
inevitável que retenha marcas.
Outra perceção ainda, propõe o oposto,
a população idosa sente-se orgulhosa das
construções da época colonial justamente pela
mão de obra ter sido angolana, e por isso não
subsiste uma divisão entre o que é português
70

Capítulo III : História da Arquitetura em Angola

e o que é angolano mas consideram tudo obra
angolana, além de gostarem da estética e
durabilidade dos edifícios.
Há ainda uma outra hipótese que é a
falta de conhecimento da história. De acordo
com a arquiteta Ângela Mingas, consultora e
especialista em herança arquitetónica angolana,
existe um distanciamento emocional entre
angolanos no geral e construções históricas
por falta de consciência da importância dos
mesmos126. Angola é um país cuja maioria da
população é jovem: segundo o censo de 2014,
75% da população é menor de 25 anos, por
isso, a arquiteta não acredita que a indiferença
relativamente a edifícios coloniais esteja ligada
ao colonialismo, com exceção daqueles que são
maiores de 50127. Até recentemente, não havia
126- Susana M. Marques, ‘Angela Mingas: Recuperar n o Passado,
Propor o futuro’, http://www.redeangola.info/especiais/angela-

registos de vandalismo ou destruição de edifícios

mingas-2/

por pertencerem à época colonial128. Para a

127- Ibid.

Arquiteta Ângela Mingas, usar o colonialismo

128- Ibid.

como justificação para negligentemente destruir
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os edifícios históricos, é apenas um pretexto
usado pela mídia e pelas agências imobiliárias,
porque estes estão localizados em zonas
convenientes e podem ser comercializados com
preços elevados129. Apesar de reconhecer que o
país precisa de reabilitação e que alguns edifícios
necessitam demolição, a arquiteta acredita que
muitos destes podem ser revitalizados para o uso
da comunidade130.
Apesar da decorrente crise económica em
Angola, o governo angolano está sob pressão
para reconstruir o país. Como já foi mencionado
num dos capítulos anteriores, há a possibilidade
dessa reconstrução ser também uma afirmação
para o resto do mundo de que realmente Angola é
uma nação independente e autossustentável. No
entanto, essa intenção não pode ser justificação
para a destruição e negligência do património
129- Susana M. Marques, ‘Angela Mingas: Recuperar n o Passado,
Propor o futuro’, http://www.redeangola.info/especiais/angela-

colonial. Colocando em outros termos, a

mingas-2/

negligência ou destruição destes edifícios que

130- Ibid.

fazem parte da história significa destruir a
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memória coletiva do país que, boa ou má, não
deixa de fazer parte da história e identidade
angolana. Outros casos fazem-nos refletir sobre o
papel da memória e dos legados; como o Auchwitz
Birkenau, na Polónia, campo de concentração
alemão estabelecido em 1940, um dos principais
símbolos do holocausto com um elevado número
de vítimas (perto de 1.5 milhões) e também com
o maior número de testemunhas sobreviventes131.
Ainda que o mesmo represente uma história
dolorosa, a estrutura foi preservada e pertence
ao Património Cultural Mundial, e tendo sido
convertido, através de Memorial e Museu, num
espaço de educação em massa, turismo, ícone da
2ª Guerra Mundial e a prova física do genocídio
nazi132.
Grande

parte

das

infraestruturas

angolanas são ou foram iniciadas no tempo
131- Tomasz Cebulski, ‘Auschwitz-Birkenau Museum’ http://

colonial. Na realidade, a mão-de-obra também

www.jewish-guide.pl/sites/auschwitz-birkenau-museum

foi angolana, então devia haver maior sentido

132- Ibid

de pertença e ligação para com os mesmos.
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Os edifícios que recebem mais tratamento
e manutenção são os que de certa forma
representam o Estado, por exemplo: o Banco
Nacional de Angola, administrações municipais,
parlamento, tribunais, entre outros. Por outro
lado, museus, teatros, espaços de entretenimento
e cultura permanecem esquecidos. As habitações
plurifamiliares encontram-se de forma geral
degradadas, e as unifamiliares convertidas e/ou
apropriadas. Ou seja, parece haver um padrão de
como a construção colonial é gerida.
Entretanto,

além

da

preservação

do

património colonial, no presente contexto de
crise económica e reconstrução deve dar-se início
também ao diálogo da construção do ‘novo’.
Nos últimos anos, empresas estrangeiras
projetaram grande parte dos novos edifícios
(complexos habitacionais, edifícios de escritórios,
etc.) na capital e, recorrentemente, estes ignoram
133- Susana M. Marques, ‘Centro Histórico de Luanda’, http://
www.buala.org/pt/cidade/centro-historico-de-luanda.

o contexto da envolvente, corrompem a paisagem
e não dão resposta às necessidades da maioria133.
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Por outras palavras, tais edifícios não refletem
sentido de pertença e poderiam estar em qualquer
parte do mundo.
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4. Em Busca de Identidade

Seguidamente
entrevistas

que

apresentam-se
apresentam

as

diferentes

perceções do património colonial assim
como as vivências desse período.
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Perfil 1

Lembra-se de como era a casa em que

Camacupa, Bié, 1942
Profissão do Pai: Vereador/

cresceu?
“Lembro-me muito bem da minha casa, era

Zelador
Profissão da Mãe: Doméstica

casa de pau-a-pique, era feita de paus, rebocada
e coberta de capim. Depois lembro-me do meu
pai ter alterado, fez-se o alicerce em pedra, de um
metro e a seguir punha-se uma camada de adobe.
O teto estava rebocado, tínhamos estuque e no
chão não havia cimento, aliás havia cimento mas
não era do nosso nível porque nós eramos de renda
baixa. Então punham terra batida com algumas
pedrinhas, batia-se, punha-se água, secava e
aquilo ficava tal e qual a um chão cimentado. A
nossa casa era assim.
Ela tinha três quartos, que era o quarto dos
meus pais, no meio a sala, depois a sala de jantar
e tinha um corredor que é onde tinha uma mesa
grande familiar onde fazíamos as refeições e de
lado tinha os quartos onde dormíamos, o quarto
dos rapazes e o das meninas. Fora, tínhamos uma
casa de banho rudimentar. As crianças tomavam
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banho fora, no quintal. Cortava-se

A casa era fria no cacimbo (Inverno)?

celhas (barris de vinho cortadas ao
meio) e tomávamos banho lá, era a
nossa banheira.

“Não, não! A casa tornava-se quente porque
estava toda ela barreada, as paredes eram lisas
e pintada com cal por dentro e por fora. Haviam

A cozinha também era fora

empresas portuguesas que faziam cal e eram

porque a casa era coberta de capim

misturadas para fazer paredes. Nós crescemos

então não podia ter fogo dentro.

com a natureza e os portugueses também viviam

Tínhamos um fogareiro de chapa,

connosco de uma maneira muito rudimentar,

feito com blocos de adobe, uma

também não eram muito além. Os meus avós

chapa em cima e metiam lenha por

tinham princípios da civilização.”

baixo com fogo e aquecia as panelas
por cima, e tínhamos sempre água
quente porque havia uma chaleira

Como é que era a convivência com os
portugueses?

grande do tempo dos meus avós

“Nós não notávamos nada, só que estávamos

portugueses. E aquela água era para

divididos em classes. Havia a classe indígena

cozinhar ou para o banho porque lá

que eram aquelas camadas que pertenciam aos

na província do Bié faz muito frio.”

trabalhos rurais, enxadas na mão, cultivos e afim,
havia os assimilados e eu pertencia a essa classe.
Nós tínhamos serventes em casa, nós tínhamos
uma vida já assimilada com direitos, estudamos
na escola portuguesa, já estávamos ligados à
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classe dos europeus. E lidávamos

hoje. Quando ganhamos a independência eu já

bem, as nossas avós eram negras e

estava no Lobito, casada, e mãe de quatro filhos.”

eles brancos. Mas estávamos bem,

Também houve assaltos no Lobito?

tínhamos uma educação.”
Como é que foi o processo
de descolonização?

“Sim sim, houve bastante mesmo. Não só
assaltar a casa dos colonos mas também destruir
tudo o que o colono fez, porque diziam alguns ‘vamos

“Para mim a descolonização

destruir tudo o que o branco fez porque vamos

foi feita de uma forma muito boa

fazer o que é nosso’ havia essa mentalidade. Mas o

porque nós seguimos o que aconteceu

regulamento, o que líamos e começamos a conhecer

em Portugal. Porque houve a revolta

não era esse objetivo. O objetivo era mudar o regime

do regime de Salazar em Portugal e

de governação para um regime mais espaçoso aos

foi daí que nós também angolanos

angolanos todos. Não haver mais separação entre

que já lutávamos a contestar para

nós: o angolano indígena, o angolano assimilado,

uma independência no país. Juntou-

o angolano branco, o angolano mulato, era contra

se a força do governo dos portugueses

isso tudo. Mas a mentalidade não foi igual para

com a força dos angolanos que

todos, eis a razão que enquanto uma parte era

trabalham e lutavam para obtenção

para destruir e partir tudo o que o branco fez, a

de uma independência. Queríamos

outra parte era para conservar. Infelizmente o mal

um país independente com o seu

é maior do que bem e hoje ainda estamos a viver a

hino, com a sua bandeira e com as

crueldade da destruição.”

suas leis conforme estamos a ver
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Quais foram as grandes

mais acelerados que queríamos por causa das

mudanças que viu depois de

mentalidades que são difíceis de mudar, mas

1975?

estamos caminhando de mãos dadas com países

“O sistema que estamos a viver,

europeus amigos.”

a escola hoje é amplo para todos
mas infelizmente nem todos estão a

Em termos de infraestruturas o que vê
de diferente, acha que evoluiu?

aderir à base fundamental que é a
escolarização. Nem toda gente quer
ir para frente, e com o analfabetismo
é muito difícil fazer-se alguma
coisa. Mas paulatinamente vamos
chegar lá, com a ajuda de países
europeus que é o caso de Portugal
que nunca nos fechou as portas,

“Evoluiu bastante mas podíamos ir mais
além. Sabes, entre os povos, as ideias, nem todos
acompanham e cumprem mas vamos indo,
enquanto uns empurram para frente para o
país progredir outros empurram para trás como
estamos a ver agora. O maior combate que estamos
a ter agora é a corrupção.”
Qual é a diferença entre a construção do

nós é que tivemos pessoas com má
compreensão. Mas temos os nossos

tempo colonial e a atual?

filhos que vão lá fazer formação e
depois voltam, temos aqui europeus
brancos também aqui a trabalhar
nesse momento. E vamos indo de
mãos dadas, não aqueles passos

“Antigamente quem construía eram os
proprietários e havia mais durabilidade, temos
casas com mais de oitenta anos. Mas os portugueses
também eram limitados na arquitetura. Na Angola
independente limitamo-nos a ficar com as casas
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deixadas pelos portugueses, depois
tentamos construir o que é nosso, só

O que se pode aprender com a construção
do tempo colonial?

que ao invés de irmos buscar ajuda
de países com hábitos semelhantes
aos nossos, fomos buscar países que
nada conhecem acerca do nosso país

“O português construía bem mas temos que
adaptar à modernização. Nós não precisamos de
prédio, queremos casinhas com quintal.”

e constroem coisas impróprias em
sítios impróprios. Há casas que nem
têm dez anos e já estão a caír ou a
rachar, mas as casas dos portugueses
ainda estão aí. Por exemplo a casa
em que eu habito tem mais de 80
anos e ela está em pé, o que fazemos
são manutenções.”
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Perfil 2

O que se lembra do processo de

Kibombo – Icolo e Bengo, 1935
Pais camponeses
Aos 18 anos foi para Luanda –
Prenda

descolonização?
“Em 61 após o julgamento do processo dos
50, é assim que começamos a nos organizar para
gente ir soltar os outros que estavam na cadeia de

Profissões: Criado (servo), servente

São Paulo, esses do processo dos 50 iam ser mortos,

de obra, ferreiro, pintor, assaltante,

então nos organizamos para a gente lhes soltar(...)

antigo combatente(1961), policia

Atacamos a casa reclusão, atacamos o aeroporto,

judiciaria(1964).

atacamos São Paulo.” (…) “ Eu fui assaltante.”
Havia segregação?
“Olha, não só os negros, mesmo os filhos
deles que nasceram aqui, eles não os consideravam
como brancos, eram brancos de segunda, era
preto. É por isso que o Dr. Neto quando tivera dito
de Cabinda ao Cunene um só povo uma só nação,
englobou todos os filhos dos brancos aqui que
sofreram nas mãos dos pais deles. Nós pegamos as
catanas contra o racismo, o racismo! Não pegamos
a catana contra o branco. Nós pegamos a catana
para abolir o regime.”
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Após os portugueses abandonarem Angola,

Quais as grandes

foram confiscados os prédios pelo governo. Agora

mudanças depois de 75?
“Nós

estávamos

presos,

estávamos oprimidos, colonizados. A

estamos a fazer o que é nosso, escolas, hospitais,
estamos a fazer muita coisa mesmo.”

vida mudou muito, o regime mudou,
somos angolanos, nos sentimos livres
e somos independentes, mudou
muito.”
O que acha das novas
construções e o fato de estarem a
destruir muitas obras do tempo
colonial?
Nas obras eram os angolanos
que trabalhavam, todas as obras,
as construções daqui de Luanda,
eram angolanos que trabalhavam.
O governo agora está a fazer muitas
casas, escolas, hospitais, todos os
bairros agora têm hospital, o governo
de Angola está a remodelar o país.
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Gulungo Alto, 1963

Havia segregação no gulungo alto?

Profissão do pai: funcionário dos

“O Gulungo Alto é um município e tinha

Correios
Profissão da mãe: Doméstica
Foi para Luanda em 1978
“ Devido a guerra que havia entre
o MPLA e UNITA tivemos que nos
refugiar aqui para Luanda.”

vários bairros. Tinha a sede do município que
chamavam Vila, na Vila é onde existiam as grandes
casas, de construção definitiva. Casas feitas de
tijolo, casas bem acabadas, eram onde viviam os
portugueses, haviam estabelecimentos comerciais,
edifícios. E agora, nos bairros, nos arredores é
onde vivíamos nós os negros. Lá existiam as casas
feitas de adobe. Adobe é a terra misturada com
capim, amassavam com os pés e aquela massa
punham numa forma feita de madeira, metiam
aí e depois levantavam essa forma e saia então o
adobo e deixava-se secar. Quando estivesse seca,
era com isso que construíam as casas nos bairros
dos negros. E outras casas eram feitas de pau-apique. Casas de pau-a-pique são aquelas casas em
que se cortavam as hastes das arvores e erguia-se,
cortava-se as folhas das palmeiras para amarrar
em volta das hastes das arvores juntamente com
terra e conseguia-se fazer uma casa que é o que se
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chamava de casa de pau-a-pique.

qualquer casa mesmo não sendo funcionários dos

Quer dizer que naquela altura,
no bairro dos negros haviam casas
feitas de adobe e depois também
tinham as casas de pau-a-pique.
Muitas dessas casas, as pessoas
que tinham condições os tetos eram
cobertos de chapa, as que não tinham

antigos proprietários. Depois da independência
decretou-se uma lei que todo o indivíduo que
se ausentou do país e abandonou a casa num
período de um ano, o estado confiscava a casa. A
casa revertia a favor do Estado e as pessoas que
lá estavam passavam a celebrar um contrato de
arrendamento com o Estado.”

condições os tetos eram cobertos de

Em termos de infraestrutura, quais

capim. Era assim que se faziam as

são as grandes mudanças que vê em angola,

casas nos bairros onde não viviam

depois de ter vivido um pouco do colonialismo

os brancos.”

e grande parte da guerra civil?

Presenciou algum assalto

“No que tange as estradas, eles deixaram

depois durante a saída dos

estradas mas tinham dimensões muito pequenas.

portugueses?

Outrora, saias de Luanda para benguela numa

“Algumas

casas,

os

funcionários dos colonos ocuparam,
outras não, porque os funcionários
tinham medo de ocupar as casas. As
pessoas mais corajosas ocupavam

estrada muito pequena, o governo de Angola
ampliou as estradas. As estradas eram pequenas
em função do tipo de carro que tinham. Então o
governo angolano ampliou as estradas em todas as
províncias. E também há áreas em que os acessos
eram difíceis, por exemplo para sair de uma sede
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de município para uma comuna

nossa casa, fazemos o acompanhamento da obra

as estradas não eram asfaltadas.

e são também casas muito bem feitinhas. Mas as

Os brancos não asfaltavam mas

casas que o Estado está a mandar fazer são casas

replenavam de três em três meses

que não são duráveis. Muitas dessas casas nos

para não ter muitos buracos. Mas

condomínios, em menos de sete ou oito anos já

agora o governo angolano está a

estão com fissuram. Então comparando as casas

meter asfaltos. Há de facto melhorias.

feitas pelos colonos com as casas feitas pelo Estado,

Hoje em dia ainda existem
muitas casas feitas na era colonial.

as deixadas pelo colono a estrutura é mais forte
em relação as que o Estado está a mandar fazer.

No meu ponto de vista as casas da

Por outro lado, as casas sociais que o Estado

era colonial são casas muito bem

está a mandar fazer para as pessoas, são casas

acabadas, cabocos , ferros e varões

muito pequenas para uma família composta de

fortes, por isso é que desde 1975 até

sete ou oito pessoas.”

hoje elas ainda existem e todas bem
bonitinhas. Do meu ponto de vista as
casas deixadas pelo colono são casas

As casas do tempo colonial são mais

muito bem feitinhas, uma estrutura

adaptadas a realidade em comparação com

muito forte em termos de construção.

as casas atuais?
“Estão mais adaptadas, porque são grandes,

Muitas vezes as casas feitas
por nós próprios, por exemplo vemos

três quartos espaçosos, muitas

um espaço e vamos erguer aqui a

anexos também. Eram mais favoráveis para se
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viver, hoje em dia não, as pessoas

como já não existem salas de espetáculo como

vivem todas apertadinhas.”

tal, essas salas foram deixadas pelos colonos

Na sua opinião porque é que
há muitos edifícios estragados do
tempo colonial ?

entre outras coisas, depois dos colonos terem ido
embora, nós mesmo angolanos, alguns de nós
entraram nesses sítios e destruíram, tiraram as
máquinas. Outras máquinas foram destruídas

“Na minha opinião é falta de

por falta de manutenção, assim como as cadeiras

manutenção por falta das pessoas e

dos cinemas foram estragando com o tempo e

do governo. Muitas vezes as pessoas

foram abandonados. Interessam-se mais pela

não têm condições para fazer, então

manutenção das instituições porque dá muito nas

o Estado que é proprietário, as

vistas.”

pessoas pagam renda ao Estado. O
Estado tinha que ter técnicos que
Há alguma coisa que se aprender com os

façam manutenção as casas.
Nessas

instituições

como

colonos em termos de construção?

os correios, BNA, administração

“Os portugueses no que tange a construção

municipal, o Estado dá o seu máximo

civil são mesmo bons. Nós estamos a fazer contratos

para manter isso para criar uma

com a China e os chineses são bons no que tange a

boa imagem. Eles dão o seu máximo

decoração mas a estrutura em si não é muito boa.

porque são instituições do Estado.
Os

cinemas

por

exemplo,

Isso para dizer que nós devíamos seguir o
modelo de construção português, porque são casas
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antiga.

bem estruturadas.

Em angola isso nunca vai acontecer porque

Estima-se muito as formas
portugueses.

no contexto as pessoas que têm casa de adobe ou

Ainda temos algumas empresas de

madeira são pessoas em condições de pobreza

portuguesas de construção civil e

extrema.

de

construção

dos

fazem casas a pedido de algumas
pessoas e fazem casas em condições.”

As casas de adobe aqui são feitas nas
comunas para um certo tempo de durabilidade,
as chuvas, os ventos fazem com que essas casas a

E há alguma coisa que se

dada altura caiem”.

aprender com as construções
tradicionais de adobo?
“Esses resorts que estão a
fazer em Cabo Ledo, estão a buscar
um pouco do antigamente, por isso
é que quando o turista chega ali e
vê, aquilo cria no turista um desejo
de passar por aí várias vezes. Tanto
os turistas estrangeiros como nós
angolanos quando passamos nesses
sítios, isso faz-nos recuar para a era
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Capítulo V : A Casa Angolana

5.1 A Casa ‘Ideal’: Inquérito

Em seguida, apresentam-se a as respostas
dos questionário ‘A Casa Ideal Angolana’. Estas
respostas ilustram a diversidade de perceções do
tema em questão.
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1- O que não pode faltar numa casa angolana? (Em termos de
compartimentos, ex: sala, quintal, etc?)

A primeira questão colocada no formulário
foi de forma a iniciar a “conversa” e levar os
participantes a parar e refletir no que mais
valorizam nas suas casas, quer seja por terem,
quer por falta.
Quintal foi a resposta quase unânime
entre os participantes. E as outras duas mais
comuns foram a casa de banho e a cozinha
exterior. O curioso é que mesmo estes dois
constituem parte do primeiro, ou seja, há uma
necessidade de se ter um quintal para poder
agregar cómodos, porque a vida dos angolanos
é recorrentemente voltada para o

exterior,

seja para preparar alimentos específicos, fazer
as refeições, conviver com família e vizinhos,
para trabalhar ou para realizar os afazeres do
quotidiano. Isso relembra os hábitos ancestrais
da vida comunitária, mencionada nos capítulos
anteriores, em que a vida acontecia no exterior.
Para além de ser uma questão cultural, acreditase também que esteja relacionada com o clima
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1- O que não pode faltar numa casa angolana? (Em termos de
compartimentos, ex: sala, quintal, etc?)

e o quintal torna-se o refúgio nos dias de alta
temperatura.
Apesar da pergunta estar direcionada
a compartimentos da casa, algumas pessoas
mencionaram
eletricidade,
um

o

saneamento

que

problema

básico

infelizmente

na

sociedade

e

a

ainda

é

angolana,

independentemente da classe social e localização
geográfica.

“Um quintal vasto e mais de três quartos.
As famílias angolanas são numerosas e sou de
opinião que precisamos ter quartos suficientes
para acomodar toda gente e evitar um hábito
antigo e característico nosso “dormir na sala”.”
(23 anos, mulher)
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1- O que não pode faltar numa casa angolana? (Em termos de
compartimentos, ex: sala, quintal, etc?)

“QUINTAL”

“O w.c é o mais essencial, e
que não pode faltar. Visto que em

(23 anos, homem)

muitas localidades muitos passam
necessidades e fazem em buracos
longe das casas.”

“Cozinha de fora, sala”

(27 anos, mulher)

(20 anos, mulher)

“Quintal, nós gostamos de
conviver e isso de certeza não pode

“Quintal vasto com Anexo ( cozinha com
churrasqueira, Wc, marquise).”

faltar.”
(30 anos, mulher, Luanda)
(26 anos, mulher)

“Sala, quintal, anexo”
“Não pode faltar quintal e
(25 anos, mulher, Lisboa)

mais de uma casa de banho.”
(46 anos, mulher, Lobito)

“Quintal / anexo”
(28 anos, mulher, Lu

98

Capítulo V : A Casa Angolana

2- No seu contexto, como seria a casa ‘ideal’ angolana?

A segunda questão foi intencionalmente
utópica

e

provocativa

para

despertar

a

criatividade nos participantes e descobrir os seus
desejos para além das suas necessidades básicas.
Considera-se que enquanto arquitetos e como
parte do processo de projeto, é a nossa tarefa
ouvir o cliente e atender as suas necessidades
básicas e também às complementares.
Angola

é

um

país

multiétnico

e

multicultural, por isso fala-se de casa ideal
angolana, mas com a consciência de que não há
uma resposta que satisfaça todos os angolanos,
e sim um conjunto de ideias e desafios que
podem vir a ajudar os arquitetos, engenheiros,
construtores e o próprio Estado a melhor
responder aos problemas que a sociedade
angolana enfrenta.
Apesar do número de participantes desta
pesquisa não representar o povo angolano,
esta no entanto ilustra a diversidade que há em
Angola.
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2- No seu contexto, como seria a casa ‘ideal’ angolana?

De forma geral, o “ideal” é descrito como
uma casa espaçosa e com compartimentos
espaçosos porque as famílias angolanas são
numerosas e é de costume abrigar na mesma casa
pessoas da família alargada. Volta-se também a
reforçar a necessidade das áreas externas e do
saneamento básico e eletricidade que ainda faz
parte da realidade angolana.
Há também um desejo, por parte de
alguns participantes, de convergir a arquitetura
tradicional angolana em termos de materialidade
com tecnologias modernas de construção, de
forma a preservar a identidade cultural.

100

Capítulo V : A Casa Angolana

2- No seu contexto, como seria a casa ‘ideal’ angolana?

“Grande

e,

com

“Acredito que não existe um modelo de casa

bastante

espaço de lazer.”
(35 anos, homem, Luanda)

que represente necessidade e identidade cultural,
as necessidades variam de família para família.
Em termos de identidade cultural Angolana,
por se tratar de um povo bastante sociável, que

“Casa com quintal e jardim ou
seja com áreas de lazer.”

contemplem espaços de lazer e que considerem a
cultura da mulher Angolana, que trata da casa e dos
filhos, com areas de serviço integradas e espaçosas

( 42 anos, mulher, Luanda)

para o desenvolvimento de tais necessidades.”
(27 anos, mulher, Benguela - Benguela)

“Grande e espaçosa.”
(26 anos, mulher, Sumbe Kwanza-Sul)

“Dimensão dos compartimentos ligeiramente
superiores à média utilizada, quintal vasto com
estruturas anexas independentes e com quase

“Casa 40% do espaço e 60% de
quintal.”
(36 anos, homem, Kilamba -

toda atividade domiciliar virada ao interior, tudo
por questões de segurança. Não esquecer de uma
zona com condições de desenvolver agricultura,
avicultura e afins de pequena escala (subsistência).”

Luanda)

(29 anos, homem, N’Dalatando - KwanzaNorte)
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2- No seu contexto, como seria a casa ‘ideal’ angolana?

“A casa angolana, seria a que

angolana (relembrar que é a minha opinião), se

se adapta em todos os aspetos o modo

calhar a textura de terra (amo) e efeitos de tijolo

de vida e a cultura nacional, desde

não revestido, assim como descreve a (suposta)

que haja os princípios funcionais,

arquitetura vernacular. Referir que é uma pergunta

estruturais, a beleza e a harmonia

super delicada.”

das construções vernaculares!”
(28 anos, homem, Malange)

(26 anos, mulher, N’Dalatando – KwanzaNorte)

“Gosto da ideia do quintal,

“Algo

espaçoso,

usando

arquitetura

apoia bastante a ideia de socialização.

vernacular, mas mantendo um estilo único, mas

O material para construção pode

inspirado na nossa historia e influencias na

ser o adobe como é bastante usado

construção e tendo todas as comodidades do

em várias localidades, com apenas

mundo moderno.”

mais técnicas para que ofereça

(26 anos, homem, Luanda)

mais resistência e durabilidade. Os
blocos de btc são também uma boa
opção e até porque pode ser usado
sem revestimento algum. Falar de
plasticidade é complicado por não se
ter uma definição para arquitetura
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3- Na sua opinião, a construção atual de casas em Angola respondem a
necessidade e Identidade cultural do povo angolano? (Se puder, justifique
a resposta)

Por último, procurou-se buscar a opinião
das pessoas acerca da construção atual de casas
em Angola e se vai de encontro da necessidade e
identidade cultural dos angolanos.
A maioria das respostas foram negativas e
grande parte das justificações estão relacionadas
com os governos atual e passado. Criticaramse as construções de blocos de apartamentos,
apelando para mais construções de piso térreo,
assim como o tamanho dos compartimentos, a
má qualidade dos materiais de construção e a
estrutura dos edifícios. Outra razão enunciada
deve-se ao fato das empresas de construção
que concebem e realizam as obras do Estado,
ou até mesmo privadas, serem na sua maioria
estrangeiras e não terem a sensibilidade de
adaptar os edifícios ao contexto angolano. A
opinião geral é que Angola está a perder cada
vez mais a identidade cultural por causa da
apropriação de outras culturas, num processo
que se estende desde o colonialismo.
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3- Na sua opinião, a construção atual de casas em Angola respondem a
necessidade e Identidade cultural do povo angolano? (Se puder, justifique a
resposta)

“Não. O povo Angolano originalmente está

“Não!”
(35 anos, homem, Luanda)
“Sim.”

habituado a cozinhar pratos que de precedência
devem ser feitos num espaço aberto, tal como
fazer grelhados, alguns pratos precisam que os

(20 anos, homem, Lobito)

ingredientes sejam pisados e preparados em
locais com bastante espaço. Algumas pessoas

“Sim… se formos ver Angola
como um todo acredito que sim,
porque se nos afastarmos dessa
densa cidade (Luanda) que sempre

até preferem ter animais tal como galinhas ou
cabritos por isso não é possível ter um ambiente
autêntico nos prédios e outros tipos de casas que
estão disponíveis atualmente.”

representa Angola veremos que
(26 anos, mulher, Luanda)

cada região mantem o seu modo de
vida bem patente no estilo da sua
habitação, verifica-se quase sempre
os mesmos espaços, quer seja na
parte norte ou sul de Angola. Mas o
estilo moderno não bem assimilado
tem vindo a descaracterizar as
atuais

construções

em

Angola,

principalmente em Luanda.”
(28 anos, homem, Malange)
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3- Na sua opinião, a construção atual de casas em Angola respondem a
necessidade e Identidade cultural do povo angolano? (Se puder, justifique a
resposta)

“Depende muito da origem do

“Acredito que sim. Considerando os projetos

projeto. Devido a grande carência de

de habitação social que têm sido implantados

moradias o Estado para minimizar

no país que cumprem a sua função de habitar,

está a construir em alturas (prédios).

e que atendem minimamente as necessidades

Porém

identidade

diárias das famílias. Em relação as construções

cultural de casas Angolanas são

particulares, embora se verifiquem algumas

moradias térreas, no mínimo com

construções arbitrarias, e com estilos ecléticos,

3 compartimentos 2 WC e vasto

acredito que sejam dentro das necessidades e

quintal. Vasto quintal porque a

representatividade cultural dos proprietários.”

a

grande

vida é feita sobretudo no quintal.

(27 anos, mulher, Luanda)

Aproveita-se ainda o quintal para

“Algumas sim. Existem algumas casas,

grandes churrascos, fazer capoeira e
plantar canteiro com hortícolas.”
( 57 anos, homem, Luanda)

que, ainda que reabilitadas, conservam a nossa
identidade, a típica casa angolana. Como exemplo,
temos algumas das casas localizadas na Ilha de
Luanda, Bairro azul e outros pontos da cidade. No
entanto, ainda se verifica um bom número de casas
mal construídas e sem as condições mínimas para
habitação (p.ex as casas localizadas no Catambor
- Maianga).”
(22 anos, mulher, Lisboa)
105

Capítulo V : A Casa Angolana

3- Na sua opinião, a construção atual de casas em Angola respondem a
necessidade e Identidade cultural do povo angolano? (Se puder, justifique a
resposta)

“Não.

Zona

de

trabalho

“Não, um povo sem acesso a casa não pode

quartos

ter uma identidade “arquitetural”, a identidade

pequenos, cozinhas pequenas. Sem

é dada, ou vendida em formato de habitação...

lugares para estender a roupa, visto

Temos casas populares de estilo pratico, mas

que não temos hábito de comprar

sem conexões com as raízes angolanas e também

máquina de secar roupa. Esses são os

temos maravilhas luxuosas q destoam com os seus

aspetos mais frustrantes para mim,

arredores, pois claramente não têm nem um pingo

cozinhas pequenas, lavandarias que

da identidade do país.”

minúsculas(lavandarias),

já não sabemos o que é, cozinhas

(26 anos, homem, Luanda)

pequenas e quartos pequenos que

“Na sua maioria não. Digo isso porque,

não correspondem a quantidades de
filhos de angolanos.”
(25 anos, mulher, Luanda)

no meu ponto de vista, fora viver nas casas dos
condomínios (casas bem mais estruturadas e boa
de se viver) a maior parte da população vive em
casas arrendadas que não estão em condomínios
e muitas das mesmas não têm as condições
adequadas de boa vivência.”
(24 anos, homem, Luanda)
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3- Na sua opinião, a construção atual de casas em Angola respondem a
necessidade e Identidade cultural do povo angolano? (Se puder, justifique a
resposta)

“Sim e não. Sim, porque para

“Não, nós na realidade não temos casas

alguns a necessidade de ter uma

construídas com nossa identidade porque nós

habitação é tanta que as frases

temos casas que ainda têm uma identidade

TANTO FAZ, O IMPORTANTE É

colonial e as de hoje são buscas de casas com

TER ONDE MORAR, se faz sentir.

identidades de outros países.”

Não, porque pra um povo muito

(23 anos, mulher, Luanda)

tradicional/cultural como o nosso as
casas “devem expressar” as nossas
identidade.”
( 28 anos, homem, Luanda)

“O povo é receptivo culturalmente. Mas, o
governo angolano não pensa no povo.”
(27 anos, mulher, Centralidade do Sequele

“Não, porque elas representam
um padrão cultural euroasiatico,

– Luanda)

com espaços cada vez mais pequenos,
e o povo Angolano é um povo família,
gostamos de nos reunir, conviver. Em
espaços pequenos mas parece que
estamos a ser enlatados”
( 32 anos, mulher, Luanda)
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3- Na sua opinião, a construção atual de casas em Angola respondem a
necessidade e Identidade cultural do povo angolano? (Se puder, justifique a
resposta)

Não. Mas vou só falar da

“Não.

Devido

aos

fatores

climáticas,

centralidade do Kilamba que é a

sociológicos ( família alargada) e antropológicas

minha realidade. Em Luanda eu vivo

(hábitos e costumes), os angolanos têm a vida em

no Kilamba e apesar do apartamento

casa, mais virada para o exterior. De lá pra cá

ser espaçoso comparando com o

Angola perdeu muito a sua identidade no conceito

meu atual apartamento e os que

de edificação importada como edifícios residenciais

conheço de Lisboa eu acho que não

em altura com áreas internas reduzidas, falta de

correspondem com a necessidade

vegetação, falta de ESPAÇOS DE CONVIVÊNVIA

do povo, visto que segundo o CENSO

FAMILIAR e outros.”

POPULACIONAL

de

2014

cada

(30 anos, mulher, Luanda)

família tem de 6 a 8 filhos. E em
relação a identidade cultural, pior
a ainda pois é complicado dar os
almoços de família/amigos aos finais
de semana em uma sala “ pequena”.
(22 anos, mulher, Kilamba –
Luanda)
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5.2 Casos de Estudo

Luanda
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Lobito, Benguela
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Contextualização

Partindo do princípio de que a

Apresentaremos a casa A, apropriação de

maioria das habitações no período

um condomínio aberto no Zango Zero – Luanda;

colonial foram construídas para

a casa B, apropriação de condomínio fechado

colonos e não angolanos (apesar

em Talatona – Luanda; a casa C, apropriação de

dos esforços nos meados do século

uma obra do Estado no Calemba II – Luanda;

XX de se construir habitações para

e por último, duas apropriações de construção

as populações locais), e que há

colonial, a casa D e a casa E, localizadas em

uma insatisfação relativamente as

Luanda e Lobito respetivamente. Todas estas

construções atuais, quer seja pelo

casas têm o mesmo denominador comum, a

Estado quer por entidades privadas,

apropriação realizada pelos seus ocupantes.

este estudo busca compreender
as apropriações do povo angolano
neste contexto de arquitetura.
Assim, foram selecionadas
cinco habitações unifamiliares de
tipologia e contexto diversificado,
a fim de explorar melhor o tema.

112

Capítulo V : A Casa Angolana

Desde

a

assinatura

dos

da cidade do Lobito. Estes aspetos influenciam

acordos de paz em 2002, nota-se

a apropriação de cada projeto, quer seja no

que há uma forte determinação em

tamanho, número ou liberdade das alterações

construir-se ‘o novo’, porém, há uma

como demonstrará cada caso de estudo.

lacuna a ser preenchida em relação
a ‘como contruir’. Angola tem vindo
a expandir a área urbanizada, isso é
notável em Luanda que é a terceira
menor província, porém a mais
populosa com 2.487.444 habitantes
(de acordo com o último censo em
2014).134
As casas A, B e C encontramse implantadas em zonas que
fazem parte do projeto de expansão
de

Luanda.

Enquanto

que

a

casa D se enquadra no contexto
histórico da cidade de Luanda, e
o mesmo acontece com a casa E,
que se situa na Caponte, um dos
bairros históricos e consolidados
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Contextualização, Casa A

A casa A situa-se no Zango
Zero e faz parte de um dos
muitos projetos de urbanização
de iniciativa privada que existem
na área. O atual distrito do Zango
localizado no município de Viana,
é parte do programa de expansão
da província de Luanda. Viana
era uma zona maioritariamente

Zango Zero 2002

Zango Zero 2015

habitada por refugiados de guerra,
camponeses e pescadores135. Com o
rápido crescimento da população
em Luanda e com os ganhos da paz,
houve a necessidade de expandir
a área urbana, o que deu origem
aos Zangos. Como mostram as
imagens, o crescimento do Zango
disparou exponencialmente o que
tem vindo a gerar outros Zangos.

Zango Zero 2010

Zango Zero 2020

115

Capítulo V : A Casa Angolana

Contextualização, Casa B

Localizada

no

Talatona,

Luanda Sul, a casa B pertence
ao condomínio Cajueiro, projeto
desenvolvido entre 2001 a 2004
por uma cooperativa portuguesa
que prestava serviços à Sonangol.
No entanto, as casas não eram
limitadas
da

mesma.

aos

trabalhadores

Trata-se

de

um

condomínio fechado, cercado com

Talatona 2001

Talatona 2011

muros superiores a 2m de altura,
com cerca eletrica por questões de
segurança e a casa está localizada
a este da entrada principal. Podese considerar o Cajueiro um
condomínio de luxo, no entanto
faz fronteira com alguns bairros
de autoconstrução. Na verdade,
o Talatona é uma area bastante
diversificada, onde condomínios

Talatona 2005

Talatona 2020

luxuosos surgem justapostos a
bairros de lata, formando uma
espécie de ilhas.
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Contextualização, Casa C

A casa C situa-se numa zona
de Luanda bastante densa e em
constante desenvolvimento desde
2002,

Calemba II. Em contraste

com a A e a B, trata-se de uma
obra de iniciativa pública, parte do
programa de realojamento do bairro
Calemba. Delimitada pela Estrada
Camama-Viana, um dos principais

Calemba II 2001

Calemba II 2015

eixos de Luanda, é uma área muito
movimentada e caraterizada por
obras de autoconstrução.

Calemba II 2005

Calemba II 2020
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Contextualização, Casa D e E

Em contraste, a Casa D e

Maculusso 2020

a E estão localizadas em zonas
já

consolidadas,

nas

partes

históricas das respetivas cidades.
As

construções

no

Maculusso

(Luanda) e no bairro da Caponte
(Lobito)

são

maioritariamente

de raíz colonial, embora muitas
careçam

de

manutenção,

as

habitações unifamiliares são as
melhor

conservadas

e

muitas

delas, como é o caso da D, foram

Caponte 2020

bastante transformadas quer no
interior quer no exterior.
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Casa A: Apropriação de um Condomínio Aberto

1ª Fase (projeto original):
1 - Casa principal
2ª Fase:

1
Cobertura

2- Cozinha externa
3- Sala externa e quarto de visitas
4- Área de serviço (lavandaria,
engomadoria, instalação sanitária)

2

3ª Fase:

3

4

5- Alpendre
quarto

6- Churrasqueira

suite
lav.

sala

wc

wc

suite
coz.

5

arrec.
coz. ext.

6
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Alçado principal

O projeto original (2005) consistia numa

Os residentes consideraram a área interior

casa de piso térreo, tipologia T3+1 rodeada de

da casa principal insuficiente, principalmente

um quintal vasto e descoberto de terra batida e

em questões de arrumos e o estilo da cozinha.

vedada com um muro baixo. No interior, a casa

No espaço interior não havia lugar para colocar

está distribuída em três quartos com casas de

Cozinha interior.

banho, mais um quarto/escritório, uma casa

de se criar uma lavandaria e engomadoria no

de banho, uma cozinha estilo americana, uma

exterior. Além disso, a cozinha é pequena e com

sala de jantar e uma de visitas. Os acabamentos

pouca iluminação e quase nenhuma ventilação.

do quintal foram deixados ao critério dos

“A cozinha é estilo americano e o nosso

moradores.
Vista da rua.

Sala de visitas e sala de jantar.

A casa foi adquirida em 2015 por uma

Vista da rua.

uma máquina de lavar então houve a necessidade

estilo de vida cá requer ter arrumos para guardar
material de jardinagem e de manutenção da casa,

família de cinco – pai, mãe e três filhos –, com

botijas de gás e arca para guardar mantimentos.

dois animais de estimação. Ao entrevistar os

O estilo de vida dos angolanos, as famílias não são

proprietários procurou-se, antes de mais, saber

só compostas por pai, mãe e filhos, então é uma

quais foram as principais alterações que fizeram

casa que tem sempre de acomodar visitas.”

e o porquê das mesmas. Primeiramente, houve

Lado esquerdo: Anexos,
Lado direito: casa principal

a necessidade de levantar os muros e vedar a

Assim, surgiu a necessidade de se
criarem os anexos. Os anexos acomodam:

residência com cerca elétrica devido a questões

uma lavandaria e engomadoria que também

de segurança da zona. Em seguida, pavimentou-

é utilizada como área de serviço, uma casa de

se o quintal, construiu-se o alpendre e os anexos.

banho de apoio, uma suite para receber visitas

Porta de entrada principal.

Área de serviço
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guardar mantimentos, uma sala de apoio à
festas e almoços de família ou momentos de
lazer, e uma cozinha externa. Os moradores
raramente usam a cozinha interior por ser de
estilo americana e ligada à sala, devido às altas
temperaturas. Os alimentos são na sua maioria
preparados na cozinha exterior, não só pelo
tipo de comida mas também pelo estilo de vida.
Por trabalharem longe, a casa durante o dia é
deixada nas mãos dos funcionários domésticos
Cozinha exterior, no fundo encontra-se a
porta que acessoa sala exterior.

(prática comum em Angola), então a cozinha
e casa de banho exteriores servem também de
apoio aos serviços.
O quintal é utilizado com frequência, para
parqueamento de viaturas, praticar exercícios,
brincar (quando os filhos eram mais novos) e
nos momentos de lazer com a família e realizar
refeições especialmente no final de semana. No
quintal também existem uma casota para os
cães, uma pequena horta e canteiros. A sala é

Lado direito: anexos,
Lado esquerdo: casa principal

mais usada de noite para passar tempo com a
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família. De acordo com os residentes, há poucas
zonas de lazer em Luanda, então resolveram
criar espaços de lazer na sua moradia.
Satisfeitos com as obras que fizeram em
Abrigo para os animais de estimação.

casa, já sonham em receber os netos e as famílias
dos filhos já crescidos.
“–Resumido e concluído, a família Angolana
é uma família sociável.”
( 47 anos, mulher, Zango - Luanda).

Pequena horta.

Quintal
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Casa B: Apropriação de um Condomínio Fechado

1ª Fase (projeto original):
1 - Casa principal

2

2- Anexos ( 2 quartos e garagem)

1

2ª Fase:

Cobertura

3- Cozinha externa
3ª Fase:
4- Área de serviço (lavandaria,

wc

3

Instalações sanitárias)

garagem
suite
lav.

5- Jango*

coz. ext

cozinha

quarto

sala

6- Churrasqueira

jango

Piso 0

4
*Construção ligeira e sem paredes, tradicionalmente

6

5

circular e coberta de colmo, usada para abrigo ou
ponto de encontro.
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O projeto original consiste numa habitação

converteu a varanda do quarto principal num

unifamiliar de dois pisos, com dois quartos

escritório.

anexos com casa de banho, e uma garagem

O proprietário decidiu fazer a cozinha

que delimitam o jardim nas traseiras da casa

externa por causa do sistema precário de

principal. O piso inferior está distribuído em

Churrasqueira e área de serviço.

cozinha, sala de jantar e de visitas, e casa de
Alçado principal.

relata que as comidas típicas angolanas são

banho de serviço. No piso superior encontram-

de longa preparação e têm aromas fortes e

se a casa de banho principal e três quartos,

sempre que se cozinhava no interior, o cheiro

sendo um deles uma suite com varanda virada

chegava aos quartos e causava incómodo aos

para o quintal.

Vista lateral.

moradores. Então optou-se por usar a cozinha

O atual proprietário é um pai solteiro

interior exclusivamente para a preparação de

de quatro filhos e mudou-se em 2009, porém a

pratos rápidos, aquecer os alimentos e fazer

casa já chegou a abrigar quatro pessoas e por

refeições. Para pratos longos que exigem o uso

vezes ainda abriga outros membros familiares.

Interior do jango.

ventilação da cozinha interna. O mesmo

Cozinha exterior.

de panelas de pressão, e outros utensílios da

Quando se mudou, sentiu a necessidade de

culinária angolana, torna-se mais confortavél

adicionar uma lavandaria nos anexos, uma

cozinhar no exterior. A cozinha interna tornou-

casa de banho de serviço, uma cozinha externa

se o lugar preferencial para a familia fazer as

e um Jango (construção ligeira e sem paredes,

refeições por questões de praticidade. Em casos

tradicionalmente circular e coberta de colmo,

de comemorações e convivios com a familia

usada para abrigo ou ponto de encontro).

alargada ou amigos, usa-se o jango no quintal.

Atualmente com a situação da pandemia,

Cozinha interior.
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casa e fazer refeições ao ar livre. A sala é mais
usada a noite, durante a semana para momentos
mais íntimos em familia. Os quartos nos anexos
estão preparados e adaptados para receber
pessoas a qualquer momento.
No quintal ainda se encontra um jardim,
Sala de jantar.

no qual o proprietário tirou vantagem do solo
fértil e clima tropical e decidiu fazer uma espécie
de pomar onde há diversas árvores de frutas
típicas.
De acordo com o proprietário, a dinâmica
atual de trabalho em Luanda torna difícil o
convívio entre famílias e amigos durante a

Sala de visitas

semana, sendo que as pessoas se deslocam
maioritariamente em situações comemorativas
e isso diferencia a capital das outras cidades em
que as pessoas têm mais tempo de convívio.
Satisteito com as alterações, considera
que as mudanças foram complementares ao

O pequeno pomar.

projeto original, porém necessárias.
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Casa C: Apropriação de uma Obra do Estado

1ª Fase (projeto original):
1 - Casa principal
2ª Fase:
2-

Área

Cobertura

serviço

1

(lavandaria,

instalação sanitária)
3ª Fase:
3-

Cozinha

arr.

(piso

0),

wc

lav.

wc
suite

2

e

sala

wc

arrecadação (piso 1)
coz.

4- Sala de Jantar (piso 0), sala de

suite

quarto

quarto

sala

convívio (piso 1)
Piso 0

3

5- Abrigo para o gerador

4
Piso1

2
sala
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Alçado Principal

A casa é habitada por uma família de

arrecadação, uma cozinha estilo americano e

quatro – pai, mãe e dois filhos – desde 2009. O

sala de jantar. No volume adicional, subiu-se um

projeto orginal era uma casa geminada de piso

piso com o objetivo de se criar um outro espaço

térreo distribuída por três quartos, uma sala,

de lazer, fez-se uma sala de convivio, uma casa

uma cozinha e uma casa de banho. No exterior

de banho, uma arrecadação e uma varanda que

existia um quintal espaçoso e descampado que

faz frente a rua.

dava meia volta a casa, cercado por um muro

Cozinha

de menos de 1m de altura. Antes mesmo de

fato de ter apenas uma cozinha e não ter anexos. Ao

se mudarem, os proprietários sentiram logo a

invés disso, a casa é bastante compartimentada

necessidade de fazer alterações. O que distingue

porque os proprietários decidiram criar vários

este caso de estudo dos demais é que a casa foi

tipos de ambiente. Começando pela sala que é

completamente transformada e não se parece

o lugar habitual da família receber visitas para

com a orginal.
Quintal, abrigo para o gerador.

Entrada para a Sala de Jantar

Um dos aspetos particulares desta casa é o

refeições num ambiente mais fechado, por
Sala de jantar

Tirou-se vantagem do tamanho do quintal

estar ligado à cozinha e por ter acesso direto

para ampliar a casa tanto para norte como oeste,

ao quintal. Em seguida, encontra-se a sala no

acabando por ocupar mais do que metade da

piso de baixo que é usada para momentos mais

área total, e por ficar apenas com um quintal na

íntimos de lazer familiar. No piso de cima, tem

parte da frente da casa, cercado por muros de

uma sala onde os filhos recebem visitas numa

mais de 2m de altura por questões de segurança.

atmosfera mais descontraída. Para ambientes de

No interior, ampliou-se a sala, construiu-

festas e grandes celebrações ultilizam o quintal.

se uma lavandaria, uma casa de banho, uma

Sala de visitas
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Casa D: Apropriação de uma Casa Colonial em Luanda

1ª Fase (projeto original):
1 - Casa principal

1

2ª Fase:

Cobertura

2- Área de serviço (lavandaria,
instalação sanitária)
suite

3- Cozinha e sala de jantar (piso 0),

q.

quartos e wc (piso 1)

quarto

sala

3ª Fase:

quarto
wc sala

coz. int.

arrec.

lavandaria
wc

4- Alpendre

2

quarto

3

c oz

inh

xt
ae

+s

al a

Piso 0

5- Jango (piso 1)

jango
quarto

5

4

escrit.
wc
quarto
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Localizada em Maculusso, uma das zonas

uma cozinha de estilo americano e sala de jantar,

históricas da cidade de Luanda, a casa implanta-

e a proteção para o gerador.

se numa área bastante consolidada onde a

A cozinha exterior decorreu originalmente

maioria das construções são de origem colonial.
Alçado principal

da necessidade de se criar uma área de serviço

A planta original (provavelmente de 1950),

porque os moradores passam o dia fora e

consistia numa habitação unifamiliar de piso

deixam a casa com os funcionários domésticos,
Cozinha interior

térreo, distribuida em dois quartos, uma sala,
uma casa de banho, uma dispensa, uma varanda

mais ultilizado pela família para convívio,

e quintal.

lazer e realizar as refeições do dia-a-dia. Como
consequência, a cozinha interior tornou-se

A casa foi adquirida em 1996 e é habitada
Vista lateral.

pouco utilizada, apenas para a preparação de

por uma família de quatro pessoas uma mãe

refeições ligeiras e aquecer alimentos. A sala da

solteira e três filhas. De acordo com a proprietaria

casa principal também é usada pela família para

o tamanho dos compartimentos da casa eram

Sala de estar/ visitas.

muito pequenos e com poucos arrumos. Então,

Vista lateral.

mas acabou por se tornar também o lugar

lazer.

à medida em que a família foi crescendo, sentiu-

Pelo menos duas vezes por mês, os

se a necessidade de aumentar a casa; no interior,

proprietários recebem familiares e amigos em

subiu-se mais um piso com três quartos sendo

casa e dependo do tipo de convívio, usam a sala

um deles suite, uma casa de banho, e um terraço

no interior, a cozinha exterior ou o jango no

com jango. No piso existente juntou-se a cozinha

terraço.

e a dispensa para se tornar numa cozinha mais
Interior do Jango.

ampla. No quintal construiu-se uma lavandaria,
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Segundo a proprietária, a casa foi
preparada pensando no futuro, criando o espaço
suficiente para receber os seus netos e convívios
familiares.
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Casa E: Apropriação de uma Casa Colonial no Lobito
2

3

1ª Fase (projeto original):
1 - Casa principal

1

Cobertura

2- Suite
3- Garagem
2ª Fase:

5

4

4- Conversão da garagem em quarto
5- Cozinha exterior e instalação

suite

sanitária

quarto

wc
cozinha ext.
lav.

3ª Fase:

wc
cozinha

6- Alpendre
quarto

6

quarto
sala
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Esta casa situa-se no bairro da Caponte,

banho e cozinha, e a garagem foi transformada

Cidade do Lobito província de Benguela.

num quarto de visitas.

Construída na década de 40, é uma casa

Tal como nos casos atenriores, a cozinha

geminada (uma tipologia bastante comum na

no quintal desempenha um papel importante

zona) de piso térreo compartimentado em duas

porque, apesar de se ter ampliado a cozinha

salas, dois quartos, uma casa de banho, cozinha
Vista principal.

interna, esta tem pouca ventilação o que torna

e dispensa. O quintal nas traseiras é delimitado
Cozinha interior

por dois anexos à norte que eram usados como

típicos da culinária angolana. Além disso, a

quartos dos serviçais e uma garagem. No alçado

proprietária defende que é uma tradição ter uma

principal, a habitação tem um alpendre que dá

cozinha no quintal porque as famílias angolanas

acesso direto à sala, e alguns canteiros.

são sociáveis: no seu caso, tem uma mesa com

A atual proprietária e moradora é uma

lugares adicionais para receber as famílias e

senhora idosa de 78 anos de idade, mãe de

outros visitantes. Diz ainda que há vezes em que
Anexos:
Esq. Entrada para a suite de visitas
Dir. Entrada para o quarto de visitas.

quatro filhos, que se mudou em 2002. Logo
Esq. Entrada para o quintal
Dir. Entrada para a cozinha interior.

fez algumas alterações; no interior, ampliou a
cozinha desfazendo-se da dispensa, juntou-se

o quintal chega a ser pequeno, quando recebe
todos os filhos e netos.
A moradora usa a cozinha interna para

as duas salas demolindo a parede que as dividia

fazer as refeições quando está sozinha ou até

para ampliar o espaço. No quintal, construiu-

para receber visitas em casa. A sala é mais usada

se uma lavandaria, uma casa de banho e uma

durante a noite para momentos de lazer e, apesar

cozinha externa. Converteram-se os antigos
Sala de jantar

desconfortável a preparação de alimentos

de ter ar condicionado, nas noites mais quentes

anexos num pequeno T1 equipado com casa de

prefere usar o quintal.
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Em suma, a proprietária tem as portas
abertas e condições criadas para receber os
filhos, netos e amigos.
“– No quintal temos uma mesa familiar de
visitas e assim num ambiente de natal ou num
domingo de familia estamos alí na frescura,
com uma mesa onde se põe nos tabuleiros e
travessas com os alimentos e cada um serve-se. Sai
diretamente do fogão para a mesa ou da grelha
para o prato. Por isso é que somos assim, somos
muito família. É uma tradição.”
( 78 anos, mulher, Lobito).
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5.3 Repensar a Casa Angolana

As apropriações de casas coloniais, de obras
do Estado ou de iniciativa privada assim como a
transformação das necessidades de cada família
ao longo do tempo podem ser sinais de que não
se tem priorizado os interesses e necessidades
da população em geral. Como consequência,
importam-se modelos de casa que são estranhas
à identidade e cultura angolana, obrigando assim
os moradores a realizarem alterações quando
adquirem as casas. Importa dizer que não se
propõe um modelo único ou um padrão, mas
que se considerem características que por vezes
podem parecer ínfimas, mas são fundamentais
para a vida de muitos angolanos.
O

inquérito realizado e a diversidade

de vivências trazidas pelos casos de estudo
levantam questões que apontam para o futuro das
construções de habitação em Angola. Defende-se
que os angolanos, têm formas particulares de fazer
uso dos espaços da casa, quer seja por motivos
culturais, socioeconómicos ou geográficos, e que
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estes aspetos são relevantes para o desenho e
construção das futuras casas em Angola.
Propõe-se repensar a casa angolana através
da análise de espaços que são usados de forma
particular pelos angolanos: as cozinhas, o quintal,
os anexos, as salas e os quartos.
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As Cozinhas

A culinária angolana requer preparos
especiais. O prato típico é o funge, uma espécie
de farinha (em Angola é conhecida por fuba)
extraída do milho ou da mandioca, dependendo
da região ou gosto, mistura-se a fuba na água
quente até ganhar uma consistência semelhante
ao puré de batata . O funge é em Angola é
equivalente ao arroz, a massa ou a batata,
come-se acompanhado de guisados com molho
e aromas muito fortes devido ao tempero. É a
base da alimentação angolana.
A forma de se cozinhar o funge varia de
região para região, por exemplo, no norte comese o funge de bombó ( farinha de mandioca ou
fuba de bombó), este tem uma textura pegajosa
e é mais difícil de se bater. Tradicionalmente,
após de se misturar no fogo, a mulher senta-se
no chão com a panela entre os pés para ajudar a
segurar enquanto bate com uma colher de pau
até chegar na consistência desejada. Já no sul
e no planalto central, o mais comum é o funge
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de milho e lá conhecido como pirão. A textura
do pirão é mais lisa e o seu preparo mais fácil,
porém é preciso bater e a dificuldade está nas
dimensões dos utensílios de cozinha, a panela e
a colher de pau.
A outra base da alimentação são os
grelhados. Nas zonas costeiras, come-se muito o
peixe grelhado. Devido a situação geográfica, o
peixe (e outros frutos do mar) passam a ser um
dos alimentos principais, e este pode ser seco
ao sol, fumado, guisado e grelhado à carvão. Nas
zonas que não são banhadas pelo mar o comum
é a carne, grelha-se a carne de caça, galinhas
entre outros. Estes também podem ser gizados,
salgados e secados ao sol. Principalmente no
interior do país, é comum ter animais para
consumo dentro das zonas urbanas. Ou então,
os animais são comprados vivos e mortos em
casa. Por exemplo, para se fazer uma cabidela
ou frango grelhado, muitas famílias compram
a galinha viva nos mercados e matam em casa
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para poder cozinhar. O mesmo acontece em
grandes comemorações, onde mata-se o cabrito
ou o leitão, ou até mesmo o boi para cozinhar.
Apesar de estar a reduzir ainda é uma prática
comum fora da capital.
Outros

acompanhantes

essenciais

na culinária angolana são as verduras, as
leguminosas e os tubérculos. As verduras típicas
são o quiabo, folhas de mandioca, folhas de
batata doce, a couve, o repolho, a beringela,
entre outros. Das leguminosas o feijão é um dos
principais, e é cozinhado com óleo de palma
(extraído do dendém).

E dos tubérculos, a

batata, a batata doce e a mandioca.
Muitos desses são pisados com paus em
almofarizes de grandes dimensões (em Angola
conhecidos por pilão ou pilau), como é o caso da
kizaca ( folha de mandioca pisada) ou do milho
e da mandioca para fazer a fuba.
Foi dada uma contextualização geral
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da culinária angolana para dizer que há uma
necessidade de se repensar, adaptar ou até
mesmo de criar cozinhas ‘estilo angolano’, ou
seja cozinhas que facilitem o preparo destes
alimentos e que seja confortável para os seus
usuários.
Ao conversar com as famílias dos casos
de estudo, constatou-se que uma cozinha não
anula a outra, cada uma tem a sua finalidade e
ambas são úteis para os moradores. Do ponto
de vista funcional, analisou-se que a cozinha
interior serve para a preparação de refeições
ligeiras, aquecer alimentos, arrumação de loiças,
eletrodomésticos e outros utensílios de cozinha,
e dependendo do tamanho do espaço é utilizado
para se realizar refeições mais íntimas da família.
Simbolicamente, a cozinha interior poderá
representar um ambiente mais resguardado dos
moradores, e poderá também ser um símbolo de
modernização e representação social ou apenas
uma questão de gosto.
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Por outro lado, a cozinha exterior representa
a sociabilidade das famílias angolanas. Os casos
de estudo indicam o cuidado que cada família
tem de reservar um espaço apropriado para
receber visitas. Além disso, é também uma
questão de logística: cria-se uma cozinha no
exterior para o uso dos funcionários domésticos.
E outro motivo já mencionado é a preparação
dos alimentos da culinária angolana que
requerem espaço, boa ventilação e iluminação.
Importa salientar que a cozinha exterior pode
ser aberta, tendo apenas uma cobertura (por
exemplo as casas A, B e E) ou fechada como
parte da compartimentação do anexo ( como é o
exemplo da casa D). Apesar da cozinha exterior
ser bastante comum na sociedade angolana,
nem todos aderem a esta prática, como é o
exemplo da casa C. Porém, mesmo não tendo
uma construção fixa, a “cozinha” estende-se para
o exterior na preparação de alguns alimentos e
na realização de refeições.
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O Quintal

É impossível falar de habitação em
Angola e não se mencionar o espaço exterior,
até mesmo quando se refere a apartamentos.
Através das entrevistas dos casos de estudo
e do inquérito realizado observou-se que o
quotidiano da família angolana é centrado
no quintal. Muitas vezes esta importância é
dada não pelo espaço aberto em si, mas pela
oportunidade de expansão da casa principal e/
ou construção de anexos, abrigos para animais,
geradores, tanques de água e áreas de lazer. Os
proprietários da casa C por exemplo, viram o
quintal como uma oportunidade para ampliar
a casa, não lhes interessou construir anexos
conforme as outras casas em estudo, preferindo
deixar o restante do quintal um espaço livre de
convívio e parqueamento de viaturas.
Para além de questões climáticas, ter
um quintal é também uma questão cultural e
tradicional, é o espaço que melhor representa
a sociabilidade das famílias angolanas. Como
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já foi citado, este é o lugar onde se preparam e
realizam refeições nos finais de semana ou nas
grandes celebrações, é onde se recebem visitas,
é um espaço de entretenimento, lazer e convívio
para as crianças e adultos.
No quintal também, reserva-se um espaço
para a criação de animais domésticos, pequenas
hortas e pomares para consumo das famílias.
“ – O quintal é uma sala de estar na natureza.”
(78 anos, mulher, Lobito - Benguela)
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Os Anexos

É comum as casas angolanas terem anexos
no quintal. Parece haver uma necessidade de
separar a vida social da vida privada, ou então o
público e o privado. A casa principal torna-se na
zona mais restrita aos moradores e os anexos na
zona mais social.
Quando se trata de autocontruções em
que os proprietários têm um orçamento baixo, é
comum começar a obra pelos anexos, para que os
mesmos possam aí habitar enquanto controem
a casa principal. Depois desta estar pronta,
mudam-se e em alguns casos colocam os anexos
em arrendamento para liquidar os custos da
obra. Os anexos também podem se tornar numa
fonte de rendimento, tanto para imobiliário ou
instalação de pequenas empresas.
Geralmente os anexos dividem-se em
área de serviço (lavandaria, engomadoria,
arrecadação, casa de banho), área de lazer
(cozinha, sala) e quartos de visita. Separar
ou duplicar alguns compartimentos da casa
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principal deve-se ao costume de muitas familias
angolanas deixarem a casa entregue aos
funcionários domésticos durante a maior parte
do dia. Então por questões de privacidade, ou
até mesmo segurança mantém-se essa divisão.
A casa de banho no exterior muitas
vezes é destinada aos funcionários, ou visitas.
Normalmente está ligada a outras áreas de
serviço como a lavandaria e a engomadoria. Em
Angola tem-se o costume de fazer a lavagem
da roupa manualmente, em tanques; então,
geralmente, o espaço de engomar é num lugar
separado. Por vezes até, dependendo do clima,
engoma-se no quintal ao ar livre.
Os quartos no anexo podem ser para dar
mais privacidade às visitas, ou em algumas
famílias, é costume o filho se mudar para o
quarto do anexo quando atinge a maioridade
(como é o caso da casa E). Há casos também em
que o anexo é convertido num T1 ou T0 para
abrigar os filhos que se casam mas que ainda
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não têm condições financeiras para adquirir
casa própria. Por isso, os proprietários dos casos
estudados construíram a pensar no futuro e nas
famílias que os seus filhos possam ter.
“ – As casas devem ser feitas a pensar na
descendência, as portas estão sempre abertas.”
(Mulher, 47 anos, Luanda)
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As Salas

Geralmente as casas em Angola têm no
interior a sala de visitas e a de jantar, ou em
alguns casos a cozinha de estilo americano ligado
diretamente à sala de jantar (como o caso da
casa C). O uso varia de acordo com os costumes
de cada família, no entanto o comum é ser um
espaço mais íntimo e reservado para o lazer dos
moradores. Quanto à receção de visitas parece
haver uma hierarquia (definida pelo número de
pessoas e/ou grau de afinidade com a família):
há visitas que são recebidas no interior da sala
com mais preparo e cerimónia, e há outras que
são recebidas no quintal ou na sala exterior que
normalmente são mais casuais.
Esta questão de hierarquia das visitas
é visivel no ambiente que estes espaços
promovem: a sala interior por exemplo, é
o lugar onde se encontra a melhor loiça, o
melhor mobiliário, não só para receber pessoas
mas também para os próprios moradores. Os
outros espaços de receção e refeição têm uma
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atmosfera mais informal. A casa C é uma das que
melhor representa essa ideia de distribuição de
ambientes: cada sala tem uma finalidade, um
tipo de usuário e uma atmosfera. Tal como as
cozinhas, são todas úteis, independentes mas
complementam-se.
“ –Mas usa-se tudo, temos o ambiente dentro
de casa, e temos um ambiente no nosso quintal
onde podemos tirar os sapatos dos pés, estamos à
vontade.”
(mulher, 78 anos, Lobito)
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Os Quartos

Registou-se que os quartos são os
compartimentos mais resguardados da casa
angolana, principalmente o quarto do casal ou
do proprietário, que são como um santuário
reservado apenas para os moradores da casa.
Geralmente, quando têm possibilidades, os
proprietários preferem ter um quarto separado
para visitas, de preferência em anexo. Apesar
de serem muito sociais, os angolanos valorizam
e preservam a sua privacidade. O fato de não
ter fotografias dos quartos dos casos de estudo
nesta dissertação comprova isso.
O inquérito demonstra que há uma
insatisfação quanto ao tamanho e o número de
quartos nas atuais construções de casas. Alegase que as familias angolanas são numerosas e
muito sociais, por isso precisam de pelo menos
quatro quartos espaçosos. Preferem-se também
suites para que a casa de banho principal seja
utilizada por visitas.
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“ – A família angolana é uma família alargada,
não é somente composta por pai, mãe e filhos, então
devem ser casas projetadas para receber familiares,
visitantes e muitas vezes pessoas que precisam de
acolhimento baseando no principio em que onde
come um comem dois.”
(45 anos, mulher, Luanda)
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Conclui-se que estes espaços requerem
uma especial atenção por parte dos profissionais
responsáveis pela conceção e construção de
habitações em Angola. Importa novamente
salientar que a intenção não é criar uma regra
mas consciencializar que construir casas para
angolanos é diferente de construir para ocidentais
e orientais. Adicionalmente, até mesmo em Angola
há uma diversidade que deve ser considerada, no
entanto, aqui foram apresentadas similitudes que
podem ser usadas como sugestões.
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Considerações Finais

Considerações Finais

Ao concluir a dissertação tornou-se
claro que os diferentes contextos políticos
e transformações de discurso impactaram a
identidade arquitetónica e as vivências do
povo angolano. Desde o colonialismo e todas
as suas fases, a guerra colonial, a proclamação
da independência, a guerra civil, os acordos de
paz, a atual crise financeira, tudo isso e muito
mais contribuiu, e contribui, para a construção
de uma nova identidade dinâmica e diversa:
a identidade angolana. De acordo com Amin
Maalouf, a identidade não é estática, é antes
múltipla e dinâmica. Por isso, é necessário
aprender a aceitar essa identidade e não tentar
apagá-la, através da destruição ou negligência
do património colonial, ou então através do
desconhecimento da arquitetura tradicional,
por exemplo.
Os hábitos e costumes do povo angolano
foram influenciados pela cultura portuguesa (e
não só) e permanecem até a atualidade, além
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disso a sociedade angolana está em constante
evolução. Isso significa que construir casas em
Angola no presente contexto não é o mesmo que
no passado. Ademais, a vivência e o modo de
habitar angolano é particular, e deve ser levado
em consideração nas futuras construções de
casas.
A

diversidade

cultural

em

Angola

significa que não é viável criarem-se padrões
ou generalizações, porém há semelhanças que
podem servir como guias. As necessidades
variam de acordo com a localização geográfica,
o clima, a cultura, a necessidade de cada família,
estatuto social, entre outros aspetos. Sugere-se
que a autoprodução assistida também pode ser
útil para responder a este desafio.
O papel do arquiteto em Angola passa por
consciencializar-se dessas multiplicidades e
tentar dar resposta às diferentes necessidades.
Por outro lado, sugere-se a promoção de estudos
sobre arquitetura tradicional e vernacular,
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estudar o desempenho dos materiais, as
técnicas, e as novas formas de aplicação, ohando
para Angola e contextos semelhantes de forma
a criar novas propostas arquitetónicas. Talvez
o futuro da arquitetura Angolana esteja tanto
na modernização das técnicas de construção
tradicional, como na combinação das técnicas
portuguesas (e não só) e da arquitetura
tradicional angolana.
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em Luanda (1944). Fonte: Fonte, M. M. (2012).
Urbanismo e Arquitectura em Angola. Lisboa,
Portugal: Caleidoscópio - Edição e Artes Gráficas,
SA.
Imagem 9 - Bairro dos Pescadores
Indígenas do Cacuaco (1957). Fonte: Fonte, M.
M. (2012). Urbanismo e Arquitectura em Angola.
Lisboa, Portugal: Caleidoscópio - Edição e Artes
Gráficas, SA.
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Imagem 10 - Habitações do Bairro da Ilha
(1963). Fonte: Fonte, M. M. (2012). Urbanismo
e Arquitectura em Angola. Lisboa, Portugal:
Caleidoscópio - Edição e Artes Gráficas, SA.
Cartografias do Capítulo 5- Fonte: Google
Mapas.
Todas as fotografias usadas nos casos de
estudos foram tiradas pelos proprietários.
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Websites

Susana M. Marques, ‘Centro Histórico
de Luanda’, http://www.buala.org/pt/cidade/
centro-historico-de-luanda.
Tomasz
Museum’

Cebulski,

‘Auschwitz-Birkenau

http://www.jewish-guide.pl/sites/

auschwitz-birkenau-museum
BBC UK, ‘The Story of Africa” http://
www.bbc.co.uk/worldservice/africa/features/
storyofafrica/index.shtml
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Entrevistas/Inquéritos

As entrevistas “ Em Busca de Identidade” e o
Inquérito “A Casa Ideal Angolana” foram realizadas
durante o mês de Agosto de 2020. Os entrevistados
desejam permanecer anônimos.
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