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INTRODUÇÃO 

Luanda é a capital da República de Angola e a cidade de Luanda. O território angolano                

foi ocupado por etnias Banto num período próximo à chegada dos portugueses. Saídos             

da região dos rios Niger e Benue, vulgarmente considerada a região da Nigéria e dos               

Camarões, partiram para a região dos Grandes Lagos na África Central, concretamente            

na bacia do Congo, na região de “Catanga e Kasai”1, na República Democrática do              

Congo e de lá ocuparam o território africano até ao Sul da África (DAVIDSON, 1981)2. 

 

Quem habitou esta regiao de Luanda foram os bantu que sairam da África Central e               

chegaram a parte inferior do rio zaire. Entraram pela parte norte de Angola no qual se                

diz serem Bakongos com dominio na lingua Bakongo onde edificaram o reino do             

Kongo. Uma fracao destes dissossiou-se e ocupou a regiao de Luanda na parte sul de               

Luanda próxima do rio Cuanza. Estes passaram-se a chamar Ambundos e fundaram o             

reino do Ndongo.  

 

A primeira missao de portugueses entrou no nordeste de Angola saidos de portugal em              

1483 encabecada por Diogo Cao. Outro grupo entra em 1575 sob o comando de Paulo               

Dias de Novais saidos de Lisboa em Portugal e ocupa a parte norte de Luanda. 

 

Entre 1641 a 1648 entraram os holandeses para a regiao de Luanda e saiem com o                

auxilio de uma armada de portugueses vindos do Rio de Janeiro no Brasil comandados              

por Salvador Correia de Sá e Benevides.  

 

Os portugueses encontraram na regiao de Luanda na ilha os Bakongos e no restante              

territorio os Ambundos ou Kinbundos. Esses bantu que ocuparam a regiao  

 

Nos Banto “cada comunidade começou a ser formada por grupos com diferentes            

deveres, diferentes tipos de trabalho”3, porque conseguiram melhorar os “métodos de           

produção alimentar”4 o que originou o aumento de população e para que estivessem             

organizados nomearam chefes para gerirem o espaço. Aí surgiram mais especialidades,           

1 DAVIDSON. Basil, À descoberta do passado da África, Sá da Costa Editora, Lisboa 1981 
2 Idem  
3 Idem 
4 Idem 



entre elas as de guerreiros, mas mesmo com as “[…]reservas alimentares cada vez maiores              

produzidas pela agricultura e pelos instrumentos de ferro, as populações começaram a crescer             

mais do que os alimentos o permitiam, apesar das quantidades crescentes de comida que              

conseguiam. Sempre que isso acontecia, e acontecia cada vez mais com muita frequência,             

algumas pessoas tinham de partir em busca de um novo lar ou sitio”(DAVIDSON, 1981,              

p.56)5. Como a Sul do Sáara existiam regiões alagadas com condições para o cultivo e a                

pastorícia, os Banto proliferaram na região e os diferentes grupos desenvolveram-se em            

estados independentes. 

 

CARACTERÍSTICAS DO LUGAR 

A história da cidade de Luanda e da República de Angola começou a ser registada com                

a chegada do primeiro português à Angola que foi Diogo Cão em 1483 na foz do Rio                 

Zaire e com a chegada de Paulo Dias de Novais na Ilha de Luanda sob autorização do                 

Rei do Congo6 e a passagem destes para a cidade de Luanda pela autorização do Rei do                 

Ndongo7 que permitiu inicialmente a ocupação.  

 

Contudo os estudiosos acreditam que Angola teve o seu período pré-histórico entre a             

¨Idade da Pedra e o Neolítico¨, com os pré-bantu pigmeus, Khoisan e os Bantu que               

ocuparam no século XIII d.c a região do Reino do Congo, conhecidos por Cuíssis e               

Cuepes e que esses dois povos resultaram dos cruzamentos entre os Khoisan e os Bantu.  

 

Nessa longa duração há-de se realçar três grandes períodos como nos explica o 

historiador Hélder Fernando de Pinto Correia Ponte8: 

 

● O Período Pré-colonial marcado pela migração dos Bantu no território          

angolano, que se acredita ter iniciado com a chegada dos Ambundos e dos             

Bakongos.  

5 Idem 
6 Reino dos Bakongo, mas que se confunde, pelo Rei do Congo em relatos identificar-se também como 
Ambundo 
7 Reino dos Ambundos à Sul do Reino do Congo 
8 Não encontrei nenhum livro, mas as suas afirmações no site foram confirmadas por alguns estudiosos 
angolanos 



● O Período-Colonial, marcado pela ocupação (1483-1500), período do        

trafico de escravos (1500-1885) e o periodo da colonização (1885-1975) ou           

seja a permanencia dos portugueses estendendo-se de 1483 a 1975. 

● O Período-Angola Independente que vai de 1975 a 2020. 

 

Neste trabalho pretende-se destacar as edificacoes realizadas desde a chegada dos           

Ndongos aos dias de hoje.  

 

Aos poucos os portugueses foram retirando terras ao Reino do Congo, como a Ilha de               

Luanda que era uma fonte de riquezas pela pesca, o sal e as conchas. O sal e as conchas                   

eram utilizados como moeda. Mas o Reino só foi completamente derrotado no início do              

século XX. O que significa dizer que resistiram durante aproximadamente cinco séculos            

e por essa razão os historiadores consideram o Reino do Congo como um reino muito               

importante.  

 

O Reino do Ndongo, um reino também poderoso, pecou por deixar os portugueses             

instalarem-se num ponto estratégico. Num local com uma baía, protegido por uma ilha e              

por pontos altos onde foram edificadas fortalezas que lhes oferecia grandes vantagens.            

Com o porto comercializaram escravos que renderam muito e permitiu recursos para            

avançar no território e alargar o poder na região. Assim os grupos Bantu perderam o seu                

poder e renderam-se à colonização. 

 

                        
                  Figura 1 - Mapa de África                                             Figura 2 - Mapa da região de Angola 
 
                  Fonte – Arquivo Histórico Angolano                            Fonte – Arquivo Histórico Angolano 
 
 
A edificação de Angola teve início no Reino do Ndongo, pois foi na região do reino                

onde se instalou Paulo Dias de Novais e a sua armada. Também foi a palavra Ngola que                 

deu o nome ao país, expressão atribuída no Reino do Ndongo aos reis e aos homens                

mais poderosos. 



O mapa da figura 3 mostra a distribuição dos diferentes grupos étnicos Banto e dos               

Khoisan no território angolano.  

 

Na sua chegada os portugueses consideraram os Khoisan ou Bosquímano como o grupo             

mais antigo e oriundo de Angola. Por sua vez os diferentes grupos Banto que ocuparam               

o território angolano foram os Bakongo, Ambundo, Ovimbundo, Chokwe, Ganguela,          

Herero, Nhaneca Umbe, Ovambo, Ovimbundo e Xindonga e foram empurrando para           

Sul os Khoisan.  

 

 



 
A figura 4 mostra a imagem do Khoisan ou Bosquímano considerado o grupo originário              

de Angola e igualmente considerado como o descendente em linha recta dos primeiros             

seres humanos modernos. 

 

 
Figura 4 – Khoisan ou Bosquímano (segundo designação dos portugueses) 

http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/dna-revela-que-bosquimanos-sao-descendentes-de-primeiros-humanos-6157271#ixzz3FPEvdL2O 

Recentemente segundo uma publicação no Globo revelou que foi concluído que os            

Bosquímanos são considerados “descendentes em linha recta dos primeiros seres          

humanos modernos, que evoluiram no Sul do continente africano há mais de 100 mil              

anos”9. Estes são seres de estatura mais pequena, com pele mais avermelhada e falam              

por estalidos. Um grupo dos descendentes de Nelson Mandela. 

Os novos testes de DNA comprovaram que “os bosquímanos San descendem em linha             

direta dos primeiros seres humanos modernos, que evoluíram no Sul do continente            

africano há mais de 100 mil anos. O trabalho identifica os seis genes considerados              

chave para o desenvolvimento do crânio e do cérebro que foram objeto de seleção              

darwiniana na época e que, provavelmente, criaram a anatomia humana moderna num            

período relativamente curto”10. 

9 
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/dna-revela-que-bosquimanos-sao-descendentes-de-primeiros-h
umanos-6157271#ixzz3FPEvdL2O 
10 
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/dna-revela-que-bosquimanos-sao-descendentes-de-primeiros-h
umanos-6157271#ixzz3FPEvdL2O 
 

http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/dna-revela-que-bosquimanos-sao-descendentes-de-primeiros-humanos-6157271#ixzz3FPEvdL2O
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/dna-revela-que-bosquimanos-sao-descendentes-de-primeiros-humanos-6157271#ixzz3FPEvdL2O
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/dna-revela-que-bosquimanos-sao-descendentes-de-primeiros-humanos-6157271#ixzz3FPEvdL2O
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/dna-revela-que-bosquimanos-sao-descendentes-de-primeiros-humanos-6157271#ixzz3FPEvdL2O
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/dna-revela-que-bosquimanos-sao-descendentes-de-primeiros-humanos-6157271#ixzz3FPEvdL2O


Nos anos 60 Joseph Greenberg da Universidade de Stanford revelou que “as línguas              

estaladas, faladas por pequenas populaçoes de Bosquímanos espalhadas pelo Sul e           

Leste da África, formavam, na verdade, uma única família linguística, a khoisan”,            

segundo revelação de Javier Sampedro do Jornal El País publicado pelo Globo no dia              

21 de Setembro de 2012. 

A figura 5 mostra quais os grupos etnicos e os sub grupos, as areas que ocupam no                 

territorio angolano e o seu dialeto. 

 

Figura 5 - Planilha retratando o grupo, a área e o dialecto 
Elaborada por Maria Alice Mendes Correia 

 
A planilha da figura 6 mostra uma tentativa de melhor compreender a ocupação de              

Angola pelos diferentes povos que por lá passaram. Infelizmente não houve como            

completar toda a planilha, mas foi já solicitado a alguns historiadores angolanos um             

pronunciamento e um apoio para a sua conclusão. 
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Figura 6 - Planilha retratando a chegada de povos em Angola 
Elaborada por Maria Alice Mendes Correia 

 
 
 

Nas cartas de Garcia Simões e Garcia Mendes Castelo Branco, redigidas por António             

Brásio nos volumes III e IV e referida por AMARAL11, diziam tratar-se duma terra              

muito rica em alimentos. Indicava o feijão, o milho (comido cru ou cozido e              

transformado em farinha e bolo), hoje denominado por funje de milho no Norte de              

Angola e pirão no Sul. Azeite de palma usado na alimentação e na iluminação, vinho de                

palma retirado da palmeira (por nós chamado de maruvo) e vinho de milho (chamado              

hoje de garapa). As palavras maruvo e garapa são expressões usadas na região Norte              

pelos Ambundos. 

 

Também se referem a falta de carne (apenas algumas galinhas pequenas) frutas e             

verduras na Ilha de Luanda, mas de outros lugares chegavam bananas e figos do              

11 AMARAL. Ilídio, O consolado de Paulo Dias de Novais, Ministério da Ciência e da Tecnologia, 
Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa 2000 

POVO SAIU DE CHEGOU A ENTROU POR GRUPO LINGUA DATA LOCAL 
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N’dgongo12. Em contrapartida, existia abundância de peixe e outros seres marinhos,           

tocanos, flamingos e corvos. Da Ilha de Luanda viam-se elefantes, onças, pacaças13, etc. 

 

DAVIDSON e KI-ZERBO referem que na região existiam o arroz, as frutas como a              

banana, o inhame, o painço, as inúmeras raízes e que da América foram levados pelos               

portugueses o milho, a mandioca, a batata-doce e o ananás14.  

 

Das habitações, AMARAL na mesma fonte já referida anteriormente, os europeus           

retrataram as casas como muito pequenas de forma redonda, muito baixas e difíceis ao              

acesso de um homem.  
¨|...| a carta de 14 de Janeiro de 1579, as casas da libata eram              
¨redondas e muito pequenas¨, com ¨portas ao longo do chão¨, pelas           
quais as gentes tinham de entrar ¨de gatinhas¨. Ao cair da noite os             
moradores enfiavam-se nessas habitações e tapavam bem as portas         
ao longo do chão com ¨feixes de tábua¨, depois de acenderem uma            
fogueira no terreno fronteiro. Faziam outra no interior e o calor era            
de tal modo que ficavam ¨como em um forno¨. (AMARAL, 2000, pág.            
16)15  

 
Os muros ao redor das habitações eram de madeira, confirma-se pelo registro escrito por              

Dom Affonso, Rei do Congo, numa carta a Dom Manuel queixando-se do mau             

comportamento dos portugueses instalados no Reino do Congo que se tinham recusado            

a ensinar a língua portuguesa aos nativos.  

 
“Partiamos pera huma mata a mandar cortar madeira pera fazer huns muros de pao pera os moços                 
descolla estudarem demtro …” (MANSO, 1877, pág.18)16 
 
Segundo estudos da cubata nativa em Angola, REDINHA17 aponta como primeira, a            

forma redonda como local para dormir e acender o fogo.  

 

Numa segunda fase a cubata passou de redonda para quadrada, com local para dormir e               

uma divisória para o fogo, que continou a incidir sobre o espaço destinado para dormir. 

Na terceira fase assumiu a forma rectangular, com espaços bem definidos, local para             

dormir e presença do fogo associados, surgem como novas funções na casa. A casa é               

12 Figos com uma caroço e uma amêndoa por dentro 
13 Antílope muito agressivo muito parecido com o búfalo, com um tamanho menor 
14 Uma variedade do abacaxi 
15 AMARAL. Ilídio, O consolado de Paulo Dias de Novais, Ministério da Ciência e da Tecnologia, 
Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa 2000 
16 MANSO. Visconde de Paiva, História do Congo, tipografia da academia, Lisboa 1877 
17 REDINHA. José. A habitação tradicional angolana, aspectos da sua evolução. Centro Informação e 
Turismo de Angola Luanda 1964 
 



ampliada à esquerda, em relação à planta quadrada. A porta que nas plantas, redonda e               

quadrada apresentavam-se ao centro, na retangular desloca-se para a esquerda. 

 

A figura 7 indica três fases da evolução da casa indígena angolana na região Norte,               

segundo estudos do etnólogo José Redinha. 

 

Hoje a casa retangular ganhou mais um espaço, continuando a crescer para a esquerda.              

ficando composta por quarto dos pais à direita, sala ao centro e quarto dos filhos à                

esquerda e a porta mantém-se ao centro e é utilizada apenas para as pessoas mais               

importantes que os visitam. No dia-a-dia a entrada é feita sempre pela porta do quintal.               

As restantes tarefas são realizadas ao redor da casa, ou seja no quintal, onde se passa a                 

maior parte do tempo e considerado pelos Banto em Angola como o local mais              

importante da casa. Até a visita importante entra pela porta da frente, passa pela sala e                

convive no quintal com os restantes. 

 

 
Figura 7 - Formas da casa indígena em Angola 

Fonte – REDINHA. José. A habitação tradicional angolana, aspectos da sua evolução 
Centro Informação e Turismo de Angola Luanda 1964 

 
 
Pela leitura de vários registros de historiadores da África e do território angolano, foi              

possível registrar que o Reino Lunda foi dos reinos mais evoluidos da região e              

igualmente com muito poder e tal como o Reino do Congo não se incidia só em Angola.                 

Pode-se no desenho, verificar a edificaçao de muros de pedra ao redor das suas casas e                

no local já existia o conceito de  lote e de rua, como nos indica a figura 10. 



 
Figura 8 - A casa do Reino Lunda 

http://www.africafederation.net/Lunda_3.htm  - dia 04 de Outubro de 2014 

HABITAÇÃO 
Os primeiros desenhos que se obteve e que retratam a habitação em Angola são do               

século XVII e são visíveis na figura 11: 

 

Casas primitivas de forma redonda e muito baixas. A cobertura demonstra tratar-se dum             

feixe de capim amarrado no estremo em cima, conforme a descrição em AMARAL.  

 

Igualmente casas primitivas, não tão baixas, ainda com planta redonda com um telhado             

onde já existe uma estrutura para receber os feixes de capim que por sua vez são                

amarrados a estrutura.  

 
A Igreja de Nossa Senhora da Nazaré com características da arquitectura portuguesa: 

 
“Ermida de Nossa Senhora da Nazaré, Construção: 1664, Largo do ambiente, Com a sua traça original                
intacta e voltada para a baía de Luanda parece saudar graciosamente todos os navios que entravam na                 
baía de Luanda”(MARTINS, 2010, p.53)18 
 
Casas com cobertura de duas águas e de planta rectangular e planta rectangular mais              

desenvolvida.  

 

18 MARTINS. Maria Isabel, Arquitecturas de Luanda, Dilazo Artes Gráficas S.A, Janeiro de 2010. 

http://www.africafederation.net/Lunda_3.htm


 
Figura 11 - Vista da cidade de Luanda no Século XVII 

Fonte – Arquivo Histórico Angolano 
 

Os restantes desenhos mostram a cidade de Luanda num período posterior nas figuras             

12 e 13, onde não se observam as casas de capim. Podemos observar a Igreja de Nossa                 

Senhora dos Remédios, os sobrados com telhados de duas águas, com predominância de             

telhados de quatro águas, de arquitectura simples, muito semelhantes ao que se            

construiu em Portugal, com os mesmos materiais, mas únicas, por não se tratarem de              

construções iguais, mas sim parecidas.  

 

 
Figura 12 - A cidade de Luanda vista da Fortaleza de São Miguel 

Fonte – Arquivo Histórico Angolano 



 
Figura 13 - Arquitectura Colonial em Luanda 

Fonte – Arquivo Histórico Angolano 
  
Voltando as suas primeiras habitações, os portugueses produziram-nas muito         

semelhantes as já edificadas pelos Bantu, como o caso da primeira igreja de Luanda,              

construída pelos portugueses na Ilha de Luanda com folhas, ramos de árvores e lama.  

 

Pouco-a-pouco a planta da habitação foi evoluindo e os materiais também. Foram            

importando materiais como a pedra e a madeira, até que no local conseguiram extrair ou               

produzir materiais semelhantes aos utilizados em Portugal. 

 

Um dos locais onde encontramos as casas mais simples e designadas por casas típicas é               

na cidade de Luanda no Bairro dos Coqueiros (nas Ruas Frederick Engels, na Francisco              

das Necessidades e na das Flores) e no Bairro do Bungo (na Rua Direita de Luanda). O                 

Bungo e os Coqueiros são considerados os bairros mais antigos da cidade e os mais               

antigos de Angola. Apesar das primeiras edificações terem existido na cidade de São             

Salvador do Congo (hoje Banza Congo) a capital do Reino do Congo, o local mais               

urbanizado foi a cidade de Luanda e por essa razão (KI-ZERRO, 1999)19 e (BATALHA,              

2006)20 consideram a cidade de Luanda como a primeira cidade europeia da África             

Autral respetivamente segundo os estudiosos. 

 

19 KI-ZERBO. Joseph, História da África Negra - I, 3ª Edição, Portugal, Março de 1999 
20 BATALHA. Fernando,  Angola, Arquitectura e História, Nova Veja, Lisboa 2006 



A casa nativa ainda hoje existe com raríssimos exemplos, nos arredores do Centro             

Histórico de Luanda ou local fora do asfalto, no musseque,mas muito frequente ao             

longo da via entre províncias, como os casos das província: Luanda ao Bengo, Bengo a               

Cuanza Norte e Cuanza Norte  a Malanje.  

 

A casa inicia a sua construção com paus fortes ao seu redor na vertical, como elementos                

portantes. Outros mais finos são colocados em paralelo com distâncias aproximadas a            

25 cm. Por sua vez são colocados outros paus na horizontal com as mesmas distâncias e                

amarrados uns aos outros com capim. Em seguida essa superfície é revestida com uma              

amálgama de areia do local (areia vermelha ou argila) com água e capim por forma a                

cobrir toda a estrutura com paus. 

 

O telhado é suportado por paus também resistentes e ao invés do capim são usadas hoje                

as telhas de zinco. A mostra que aparece na figura 14 não é uma moradia, é utilizada                 

para guardar frutas (mangas, coco, cajú, banana, abacaxi, abacate, cana), vegetais           

(cebola,tomate, verduras) e maruvo que é vendido a quem passa. 

 

 
 

 

 
Figura 14 - Casa de pau-a-pique em Luanda 
Fonte – fotos de Maria Alice Mendes Correia 

  
 



As habitações portuguesas mais remotas, realizadas pelos portugueses em Angola,          

apresentam-se com as paredes de pedra, unidas com a amálgama de cal (produzida com              

as conchas queimadas) e água. Em alguns exemplos são observadas também conchas            

inteiras entre as pedras e o pó de cal21. As habitações mesmo executadas com os               

materiais trazidos de Portugal, são manifestações espontâneas e por isso as considero            

vernaculares.  

 
“Se as produções urbanas são processos sociais, e se os contatos euro-indígenas foram tão estreitos nos                
primórdios da colonização, as representações dos espaços construídos nas localidades e nas suas             
articulações revelam, necessariamente, a dinâmica interétnica que se desenhou a partir daquele encontro             
cultural quinhentista” (GANESELLA, 2012)22 
 
 
A planta é muito semelhante a casa retangular indígena e casa retangular indígena             

ampliada, já relatada anteriormente por REDINHA. 

 

Os telhados são de quatro águas, usualmente chamados de telhados de tesoura, com a              

particularidade de cobrir apenas um cómodo e permitir que do exterior da edificação se              

saiba quantos cómodos tem a casa. Estes são designados por telhados de Tavira23 e têm               

a particularidade de serem protegidos por um frontão ao redor de toda a habitação como               

demonstra a figura 15.  

 

21 A cal era o produto obtido com a queima das conchas  
22 GIANESELLA. Rubens, Gêneses urbanas do colonialismo: síntese de encontros culturais, Dossier – 
Caminhos da história da urbanização no Brasil-colónia, Anais do Museu Paulista vol.20 nº1 Jan/Junho 
2012 
23 Cidade a Sul de Portugal 



 
Figura 15 - Casas típicas em Luanda no Largo Matadi e Rua Frederick Engls 

Fotos – Maria Alice Mendes Correia 
 
 

As diferenças destas habitações com as nativas estão patentes nos materiais, na forma             

de fixação dos telhados e na forma de agrupamento. As casas nativas são sempre              

isoladas, pela grande importância atribuída ao espaço ao redor da habitação. A maior             

semelhança está mesmo na planta. 

 

Uma casa mais evoluída apresenta um telhado mais alto e assente sobre um aumento de               

cobertura que avança sobre as paredes. Mais tarde surgiu o edifício de um ou dois pisos                

com o nome de sobrado. Que não deixa de ser uma evolucao da casa típica, onde as                 

plantas repetem-se nos dois pisos, terreo e primeiro andar. 

 
 
 



 

 
Figura 16 - Casas típicas em Luanda na Rua das Flores e Rua Francisco das Necessidades 

Fotos – Maria Alice Mendes Correia 
 
 

Essa habitação numa outra evolução e no telhado que ao invés de vários telhados de               

tesoura, passa a ter só um com quatro águas com uma estrutura diferente da anterior. A                

casa mantém suas características na fachada principal e sofre um aumento na largura.             

Basicamente apresenta-se na fachada principal com janela, porta e janela. Por vezes            

duas janelas, porta e duas janelas. Em determinado momento ela ganha um recuo, um              

muro no limite do lote que é denominado por varanda. Cerca de alguns anos depois as                

varandas ganham telhados com quatro águas. A figura 20 a casa mais à esquerda mostra               

bem esse aumento na largura e recuo da casa em relação a rua. 

 



     

 
Figura 16 - Casas típicas em Luanda na Rua Frederick Engls 

Fotos – Maria Alice Mendes Correia 
 
 

 
Figura 17 - Sobrados em Luanda na Rua Rainha N´Ginga  

Fotos – Maria Alice Mendes Correia 
 

Os sobrados de Luanda mais antigos são do século XVIII e a amostra mais antiga é o                 

edifício do Baleizão, o edifício mais à esquerda da figura 17. Com uma evolução de               

dois pisos em relação a casa anterior, no piso térreo mantém a aparência da casa nativa,                

janela, porta e janela e no piso de cima na fachada principal portas com varandas, é a                 

primeira vez que se vê esse elemento na construção de Luanda, pela necessidade de              

contemplar o espaço e o de proteger quem está à porta. Nas restantes fachadas              

predominam as janelas. Uma particularidade, os vãos de cima acompanham na largura            

os já existentes no piso térreo. O piso térreo era usado para o comércio e o primeiro                 

andar para residência, conforme as figuras 17 e 18.  



 
 

 
Figura 18 - Casas típicas em Luanda na Rua ... e  Rua Frederick Engls 

Fotos – Maria Alice Mendes Correia 
 

Seguiu-se a fase das edificacoes do movimento moderno e contemporaneas.  
 

 

  

Figura 19 – Hotel Presidente Meridian – Arq. Campino 
Figura 20 – Unidade de Habitação no Bairro dos Coqueiros – Arq. Castilho 

 

  

Figura 20 – Hotel Panorama na Ilha de Luanda 
Figura 21 – Museu de História Natural – Arq. Fernando Batalha 

 

 

 



  

Figura 21 – Edifício das Nações Unidas na rua Direita de Luanda 

Figura 22 – Edifício para estudantes na Avenida de Portugal – Arq. Vasco Vieira da Costa 

 

 

Figura 24 – Rua da Missão 
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