
COLEÇÃO DE MAQUETAS DE EDIFICAÇÕES DE SAÚDE
IHMT / MUSEU

As maquetas são conhecidas pelo menos desde o Antigo 
Egito. Contudo, é a partir do Renascimento que evoluem e 
têm uma maior expansão, quer como meio de divulgação 
de edifícios e construções já existentes, quer como simula-
ções das soluções encontradas, apoiando o diálogo entre 
o arquiteto e os decisores e donos da obra. Pela sua cla-
reza, as maquetas seriam também com frequência usadas 
com intuitos expositivos.

O Museu do Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical (IHMT) possui 
um conjunto de dez maquetas re-
presentando estruturas destinadas 
a serviços de saúde dos antigos 
territórios portugueses de África – 
duas de Angola, sete de Moçam-
bique e uma de São Tomé e Prín-
cipe. As maquetas das estruturas 
moçambicanas foram elaboradas 

em Moçambique, entre 1951 e 1952, tendo sido apresentadas, em conjunto com outras 
já desaparecidas, na Exposição Documental das Actividades Sanitárias do Ultramar, em 
Lisboa – 1952, no âmbito do Iº Congresso Nacional de Medicina Tropical. Atestam-no 
documentos e o catálogo da exposição.
As maquetas das estruturas angolanas e da são-tomense parecem ter cumprido um 
propósito similar, embora se desconheçam as circunstâncias da sua origem. É possível 
que a maqueta da maternidade de Luanda tenha sido apresentada antes, na exposi-
ção Construção nas Colónias Portuguesas: Realizações e Projectos, em Lisboa, Institu-
to Superior Técnico - novembro de 1944. Contudo, também estas integraram a expo-
sição de 1952, como o provam fotografias do evento. Pelos anos 1990, este conjunto 
de dez maquetas foi reabilitado por Luís Filipe Marto, do IHMT, que garantiu assim as 
condições para a sua preservação e apresentação. No seu conjunto, estas maquetas 
surgem como descrições simplificadas, sem grande conteúdo técnico, porque apenas 
se pretendia divulgar a existência das estruturas consideradas, um propósito consentâ-
neo com a intenção expositiva. Hoje, estas maquetas importam como memória e teste-
munho, quer do estado inicial dos edifícios que representam, alguns entretanto altera-
dos ou até destruídos, quer ainda das opções arquitetónicas, sanitárias e políticas que 
subjazeram à sua construção. Representam também três épocas distintas de produção 
arquitetónica: uma inicial, da segunda metade do século XIX, marcada pela chegada de 
técnicos da metrópole aos territórios coloniais, em missões de serviço –  o Hospital da 
Ilha de Moçambique, por exemplo; uma segunda, coincidente com o final da década de 
1930 e a primeira metade da década de 1940, resultante da produção assegurada pelos 
serviços locais –  o Pavilhão de Isolamento para Europeus do Hospital Miguel Bombar-
da, Moçambique, por exemplo; uma terceira época, no período subsequente, devido à 
atuação do Gabinete de Urbanização Colonial, sediado em Lisboa – como exemplo a 
Maternidade Tipo (GUC), em Moçambique.
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Hospital de Moçambique / Hospital da Ilha de Moçambique 
Projeto de Isaías Newton. 1877 

Pavilhão de Isolamento para Europeus do Hospital Miguel 
Bombarda / Departamento de Obstectrícia e Ginecologia 
do Hospital Central de Maputo –  Moçambique
Projeto de autor não identificado. 1940

Sede da Missão de Combate às Tripanossomíases (MCT), 
Lourenço Marques / Instituto Superior de Ciências da 
Saúde, Maputo – Moçambique 
Projeto de autor desconhecido. 1949

Hospital do Zóbuè – Moçambique
Projeto de Mário Fernandes. c.1940

Dispensário de Benguela – Instituição de Assistência 
às Crianças Indígenas (IACI) / Centro Materno-Infantil 
de Benguela, Angola.
Projeto de autor desconhecido. Inaugurado em 1940 

Dispensário Anti-Tuberculose de São Tomé / 
Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe
Projeto de autor desconhecido. Inaugurado em 1951

Maternidade Tipo, Moçambique /  Maternidade do 
Centro de Saúde de Cumbana – Moçambique
Projeto do Gabinete de Urbanização Colonial (GUC). 1946

Maternidade Indígena Maria do Carmo Vieira Machado, 
Luanda / Maternidade Lucrécia Paim, Luanda – Angola
Projeto  de Jorge Silva. 1937

Formação Sanitária de Maputo / Rondável do Centro 
de Saúde da Bela Vista – Moçambique
Projeto de autor desconhecido. c.1930


