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Menção no artigo “Homenageado arquitecto Vasco Vieira da Costa”, na secção Sociedade, in 

ANGOP – Agência Angola Press, 03 de Outubro de 2006 

 

Mention in the article "Honored architect Vasco Vieira da Costa" In the section Society, in ANGOP 

- Angola Press Agency, October 03, 2006 
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Homenageado arquitecto Vasco Vieira da Costa
03 Outubro de 2006 | 20h13 - Sociedade

Luanda

Luanda, 03/10 - O arquitecto angolano, Vasco Vieira da Costa, foi homenageado de forma póstuma

hoje, em Luanda, pelo Departamento de Arquitectura da Universidade Lusíada de Angola (ULA), em

alusão ao dia mundial da arquitectura, assinalado hoje.

Segundo a coordenadora do Departamento de Arquitectura da ULA, Ângela Branco Lima Minga,

escolheu-se o arquitecto Vasco da Costa por ser o primeiro a se destacar no século XX com obras de

grande importância, como a do mercado do Kinaxixi.

De acordo com Ângela Branco Lima Minga, a arquitetura de Vasco da Costa afirma-se resgatando o

lugar, vivendo com a paisagem e experiências lúcidas, protagonizando um debate sobre os caminhos

da arquitectura em África, onde razões climáticas e problemas sociais condicionam a sua procura e

exigem a sua responsabil idade face à colectividade ao todo social.

"Propor soluções foi para o arquitecto a forma possível de levantar questões", referiu a coordenadora.

Para a arquitecta, Maria João Teles Grilo, todos os projectos de Vasco Vieira da Costa têm como

característica comum a atenção às relações de tipo urbano, a posição sobre o lote, sempre já

delimitado, a relação entre o edifício e a estrada, o tratamento dos acessos e os espaços privados.

A também professora Maria Grilo, acrescentou que o planeador de construção civil nos últ imos anos

dedicou a sua vida à criação da Escola de Arquitectura de Luanda, projecto alimentado desde 1973.

"Vasco Vieira da Costa, é o único arquitecto angolano reconhecido internacionalmente assim como a

sua obra, de uma grande qualidade", referiu.

O arquitecto é também autor do projecto da construção do Ministério da Obras Públicas, Laboratório

de Engenharia e o actual edifício sede do Banco de Comércio e Indústria (BCI).

Vasco Vieira da Costa fez o projecto do mercado do Kinaxixi em 1950, sendo construído em 1952, no

ano de 1982 morre.
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