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Arquitetos de Manguinhos

A participação dos arquitetos e dos engenheiros no processo de formação e ocupação
do campus de Manguinhos compreende, em linhas gerais, três períodos distintos: de
1903 a 1922, de 1937 a 1977 e de 1977 até os dias de hoje.
A história da ocupação do campus de Manguinhos teve início não em 1900, mas em
1892, quando foram feitas as primeiras edificações no local. Não existem notícias da
participação de arquitetos e de engenheiros nessas edificações. A partir de 1899 até o
ano de 1903, foram realizadas as primeiras adaptações nas antigas instalações da Fazenda
de Manguinhos, pelo próprio Barão de Pedro Affonso. Portanto, num esforço
historiográfico, Pedro Affonso pode ser considerado o primeiro arquiteto da Instituição.
Entre os anos de 1922 e 1937, ocorreu o primeiro grande período de crise pelo qual
passou o Instituto Oswaldo Cruz, que não realizou durante esses anos nenhuma construção
importante em Manguinhos. A única construção significativa desse período, o edifício
destinado a abrigar o Laboratório de Febre Amarela, construído entre 1935 e 1937, teve
projeto e obra patrocinados pela Fundação Rockefeller. Não foram encontradas informações
sobre a autoria do projeto desenvolvido pela instituição norte-americana.
O primeiro período da cronologia, de 1903 a 1922, abrange a participação do
engenheiro e arquiteto de origem portuguesa, Luiz Moraes Júnior. Esse arquiteto foi o
responsável pelo projeto e pela construção dos primeiros edifícios cio Instituto, os quais
são considerados os de maior importância histórica e arquitetônica. O seu último projeto
executado em Manguinhos, datado de 1922, foi o do Pavilhão Vacínico ou Vacinogênico,
construído na gestão de Carlos Chagas. Moraes executou posteriormente um projeto
para a nova portaria, que não foi edificada, e supervisionou a sobrelevação cio Pavilhão)
de Medicamentos Oficiais, o Quinino, em 1943.
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Os projetos desenvolvidos para Manguinhos, a partir da reforma ministerial de janeiro
de 1937,120 v ieram da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde. Criada pelo
primeiro governo de Getúlio Vargas, essa divisão alteraria, nas cinco décadas seguintes,
a relação entre os arquitetos e a Instituição. Os projetos passaram a ser desenvolvidos
por urna equipe, e não por um único profissional como até então, bem como através de
um órgão da administração do Ministério, e não mais diretamente pela direção do Instituto.
A Divisão de Obras foi criada pelos decretos nº 24.438, de 21 de junho de 1934, e
n-(2 24.814, de 14 de julho do mesmo ano, corno Superintendência de Obras e Transportes,
fazendo parte da Secretaria de Estado cia Educação e Saúde Pública.'''
As instituições atendidas por essa Superintendência incluíami22 o Instituto
Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o Serviço de Proteção
à Infância, o Museu de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, a Biblioteca Nacional,
a própria sede do Ministério,u3 o Colégio Pedro II, além de hospitais, preventórios,

120 Essa reforma cortou a autonomia financeira do
Instituto Oswaldo Cruz, que vendia produtos biológicos
e serviços. O ministério passou a incorporar tal verba ao
orçamento da União. Consciente da importância do
Instituto, entretanto, o ministro Gustavo Capanema
empreende grandes obras, buscando a sua remodelação
(Benchimol, 2001:86).
121 Pcra todas as referências à Divisão de Obras foram
usados como fonte os documentos encontrados no
Fundo Gustavo Capanema do CPDOC da Fundação
Getúlio Vargas.
122 Tomamos como base relatórios do ano de 1937 e
1938, do Fundo Gustavo Capanema do CPDOC/FGV.
123 Construída entre 1937 e 1945, seu projeto foi
desenvolvido por uma equipe de jovens arquitetos
modernistas liderados por Lúcio Costa. Fizeram parte
dessa equipe Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge
Moreira, Oscar Niemeyer e Ernani Vasconcelos. Le
Corbusier deu orientações no desenvolvimento da
concepção adotada e participou das discussões após a
elabcração do anteprojeto. Essa equipe de arquitetos
não fazia parte da Divisão de Obras e foi chamada
para desenvolver o projeto após polêmico
concurso nacional de anteprojetos que foi anulado.
O acompanhamento jurídico e administrativo e a
fiscalização da obra, porém, ficou a cargo da Divisão
de Opras.
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sanatórios, leprosários, colônias de psicopatas, faculdades, educandários, entre outras
instituições.
Os serviços da Superintendência distribuíam-se em três seções: a Seção de Arquitetura
e Construções, dirigida por um engenheiro, a de Mecânica e a de Transportes. O Escritório
Central possuía ainda a Seção Técnica e a de Expediente, além do Almoxarifado.
À Seção de Arquitetura e Construções competia, exclusivamente:
• elaborar os programas para a confecção dos projetos;
• confeccionar os projetos de todas as obras do Ministério, fosse por administração
direta ou por concorrência pública;
• organizar as especificações e os orçamentos para as obras de construção,
reconstrução, acréscimo, modificações ou instalações do Ministério;
• executar e fiscalizar as obras de construção civil, fornecendo os detalhes arquitetônicos
e construtivos;
• atualizar os cronogramas de andamento das obras;
• manter em cadastro os preços atualizados pelo mercado;
• executar serviços de reparos de caráter de emergência, como de vidraceiro, bombeiro,
carpinteiro, pedreiro, eletricista etc., visando a boa conservação dos edifícios.
A Seção de Arquitetura e Construções possuía em seus quadros engenheiros,'-'-' mestres,
desenhistas, escriturários, almoxarifes e serventes.
Faziam parte dessa divisão profissionais corno Jorge Ferreira, Nabor Forster, Olenka
Freire Greve, Floroaldo Albano, Waldyr Ramos, Evaristo de Sá, Humberto Cavalcanti e
Audomaro Costa, irmão de Lúcio Costa, entre outros.
No período de existência da Divisão de Obras, de 1934 a 1977, 1" foram desenvolvidos,
para o Instituto Oswaldo Cruz, cerca de vinte projetos para novas edificações, com a

pelo decreto n2 21 .072,
124 Esse cargo foi criado
de 22 de fevereiro de 1932.
125 A partir de 1953, com a separação dos ministérios,
alguns profissionais optaram por integrar instituições
l igadas ao Ministério da Educação, como Olenka
Greve, que pediu transferência para o Colégio Pedro II .
A maioria, porém, permaneceu vinculada à D O, que
por sua vez, permaneceu na estrutura administrativa do
Ministério da Saúde.
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efetiva construção, além de inúmeros serviços de reforma e acréscimos, inclusive a
sobrelevação do Pavilhão dos Medicamentos Oficiais, ou Quinino.
Após a transferência da capital para Brasília, em 1960, teve início o desmembramento e
a escassez de verbas para a Divisão de Obras, e seus arquitetos, aos poucos, foram transferidos
para diversas unidades pelo Brasil. A Divisão de Obras já havia sido dividida pelos dois
ministérios, o da Saúde e o da Educação, separados em 1953.
Com a extinção definitiva da Divisão de Obras, os projetos para o Instituto, já
transformado em Fundação Oswaldo Cruz, passaram a ser fruto de concorrência pública,
a cargo cia Assessoria Estratégica da Presidência da Fiocruz (Asplan). A própria Fiocruz
passa a regular e executar as obras de reforma e de construção, bem como os serviços de
manutenção das edificações, das instalações e dos maquinários. Nesse quadro é que se
deu a construção do edifício do Instituto Nacional de Controle cia Qualidade em Saúde
(INCQS). Com a finalização desse prédio, em 1981, pela Icoplan Engenharia, parte da
equipe de profissionais foi absorvida pela presidência da Fiocruz, passando então a integrar
o corpo de técnicos da Divisão de Obras e Projetos (DPO) da prefeitura do campus, hoje
Diretoria de Administração do Campus (Dirac).
O outro corpo de arquitetos foi criado a partir de 1987 e em 1989 deu origem ao
Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) da Casa de Oswaldo Cruz (COC), que tem
como principais atividades a pesquisa sobre a história da arquitetura e do urbanismo, a
pesquisa tecnológica na área de preservação de bens culturais, a conservação e a restauração
do patrimônio arquitetônico histórico da Fiocruz, a formação de recursos humanos para a
conservação do patrimônio tombado da Fundação e ainda novos projetos para o campus
de Manguinhos, dentro dos critérios de inserção de novas construções no entorno cio
patrimônio tombado.
Dentre Os diversos profissionais das áreas de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia e
Paisagismo que contribuíram para a formação e a ocupação cio caMPUS de Manguinhos,
foram escolhidos para a publicação de uma biografia sucinta aqueles que deram as
contribuições mais significativas ao longo cle mais de um século de construção dessa Instituição.

216

LUIZ MORAES JÚNIOR
Luiz Moraes Júnior nasceu em Faro, na região de Algarve, Portugal,
em 28 de janeiro de 1868, e graduou-se em engenharia em Lisboa, tendo
iniciado sua carreira profissional como engenheiro ferroviário.'
Imigrou para o Brasil em 1900, a convite do Padre Ricardo, vigáriogeral da Igreja da Penha, para executar obras de reestruturação e
embelezamento das fachadas da Igreja, que foram concluídas em 1902.
Suas principais realizações como arquiteto e construtor ocorreram sob os
auspícios e durante a curta trajetória de Oswalcio Cruz, a quem conheceu
nos percursos diários de trem que faziam juntos até a estação cio Amorim;127
na ocasião Oswaldo Cruz se dirigia para Manguinhos, e Luiz Moraes para
a Penha. Entre os anos de 1903 e 1922, ele projetou e coordenou a construção
de sua obra mais significativa, o conjunto arquitetônico histórico de
Manguinhos.
Nessa época os edifícios mais importantes do Instituto, ou seja, os que
não eram construídos para residências de funcionários, ou para depósitos
ou pequenas estrebarias, eram encomendados diretamente ao engenheiro
e arquiteto Luiz Moraes Júnior.
Os primeiros projetos desse arquiteto para o Instituto Soroterápico em Manguinhos, em 1903, foram o cais de
embarque e um pequeno biotério ao lado das primitivas instalações da fazenda. Tal biotério fazia parte do projeto
do arquiteto para as novas instalações do Instituto, contudo teve curta duração; com a construção do principal
edifício do novo conjunto arquitetônico, a partir de 1905, ele foi demolido. Moraes repetiria esse projeto, em
linhas gerais, ao construir o Biotério para Pequenos Animais, o Pombal, em 1904. Já o cais permaneceu, até onde
se sabe, abandonado e sem função durante muitos anos, até que na década de 70, durante a construção do
edifício cia Delegacia de Saúde (atual Expansão do Compus), foi definitivamente aterrado.
Do projeto original cio novo conjunto arquitetônico idealizado com Oswaldo Cruz, não foram construídos o
mictório e o W.C., o biotério para grandes animais, além cio pavilhão para desinfecção e incineração que estavam
previstos para o local onde foi construído o Pavilhão dos Medicamentos Oficiais, hoje edifício do Quinino. A partir
da Cavalariça construída para as primeiras instalações do Instituto, demolida em 1935, Moraes projetou a implantação
de todos os outros edifícios cio núcleo principal na colina mais alta do terreno.
O primeiro grande pavilhão construído foi o da Peste, em 1904. Depois foram edificados o cia Cavalariça, no
mesmo ano, e o Pavilhão Mourisco, cuja construção iniciou-se, em 1905, quando os dois primeiros já estavam
prontos. Foram construídos ainda o edifício do Aquário, concluído por volta de 1915 (demolido), e o edifício do
Quinino, ou Pavilhão Figueiredo vasconcellos, em 1919, edificado para alojar o Serviço de Medicamentos Oficiais.
Fora desse conjunto arquitetônico, ele construiu o Biotério para Pequenos Animais, o Pombal, em 1904, o
Hospital Oswalclo Cruz, hoje Hospital Evandro Chagas, entre 1912 e 1917, na outra colina do terreno e o Pavilhão
Vacínico ou Vacinogênico, em 1922, situado no caminho entres as duas colinas.
Luiz Moraes só voltaria a trabalhar para Manguinhos na supervisão do projeto de sobrelevação cio Quinino,
em 1943, desenvolvido pelo arquiteto Nabor Forster, da Divisão de Obras do Ministério cia Educação e Saúde e
posteriormente no projeto não executado para a portaria da Avenida Brasil.
Também é de autoria desse arquiteto o projeto de reforma, ampliação e adaptação do edifício da Intendência
cia Força Pública do Estado de Minas Gerais para abrigar a filial do Instituto Oswalcio Cruz, em Belo Horizonte.
8, a antiga sede cia filial do Instituto foi demolida por volta da década
Inaugurado em 1907, na Rua cia Bahia,
de 50. Outro projeto seu em Belo Horizonte é o cio edifício Parc Royal, também na Rua da Bahia, 11'2 894. O Parc
Royal, projetado em 1920 para abrigar a filial de uma loja homônima cio Rio de Janeiro, com características que
prenunciam o protomociernismo, encontra-se hoje ocupado pela Caixa Econômica Federal (CEF) e protegido
desde 1994 pela Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

mais completo estudo biográfico de Luiz
Moraes
Júnior e da sua obra (Benchimol, 1 990).
1260

1" Aragão (1950:10).
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Um lugar para a ciência: a formação do campos de Manguinhos

No período de 1902 a 1917, Luiz Moraes Júnior acumulou notável experiência na elaboração de projetos e na
coordenação de construções de edifícios destinados a abrigar instalações sanitárias, hospitalares e laboratoriais.
Destacam-se nessa área o projeto e a obra da antiga sede da Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) em estilo
eclético, que ele acompanhou de 1905 a 1910, quando Oswaldo Cruz era diretor desse órgão, entre 1903 e 1909.
Esse edifício foi tombado provisoriamente em 1989 e definitivamente em 1991, pelo Instituto Estadual de Patrimônio
Cultural do Estado do Rio de Janeiro (Inepac). Outros edifícios de grande importância na área cia saúde pública
são a sede (demolida) da Policlínica Geral do Rio de Janeiro na Avenida Central, atual Rio Branco, de 1904, em
estilo neo-renascentista alemão, e o edifício da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, de 1914, construído
pela firma do arquiteto Antônio Januzzi e demolido pela Eletrobrás durante o Governo eisel' em 1975. Esse
edifício foi sobrelevado por volta de 1940, à revelia de Moraes, que só ficou sabendo do ocorrido depois da
conclusão das obras."-8 Provavelmente foi por causa desse acréscimo que ele fez questão de acompanhar o
projeto da Divisão de Obras para a sobrelevação do Quinino, desenvolvido em 1943. Tal intervenção, de certa
forma, conseguiu manter as linhas originais da construção antiga, embora tenha alterado a relação harmoniosa
que existia entre os edifícios que delimitam a Praça Pasteur.
São ainda de sua autoria o projeto do desinfectório de Botafogo, atual Hospital Rocha Maia, iniciado em 1904
e concluído no ano seguinte, bem como o projeto do sanatório para tuberculosos de Mendes, de 1914.
Moraes atuou também na área de construções residenciais, entre as quais destacam-se: a residência de
Oswaldo Cruz, de 1913, em Botafogo (demolida), o Palacete Seabra em estilo parisiense na Praia do Flamengo,
n2 340, e o Rio Hotel na Praça Tiradentes.
Esse arquiteto acompanhou Oswaldo Cruz quando de sua gestão como o primeiro prefeito de Petrópolis, de
julho a setembro de 1916, e projetou o seu túmulo em 1917. Em Petrópolis projetou a sua própria residência, o
prédio do Grande Hotel e o prédio do jornal Tribuna de Petrópolis.
Luiz Moraes faleceu no Rio de Janeiro em 1955, aos 87 anos de idade, deixando um legado de obras quase
esquecidas pela historiografia da arquitetura brasileira.
Deixou também curiosa biografia, como o fato de ser cônsul honorário do Haiti no Rio e grande colecionador
de selos. Há uma placa comemorativa dos 50 anos do Instituto Oswaldo Cruz no bali cio elevador do Pavilhão
Mourisco, que homenageia o arquiteto e reconhece a sua colaboração na composição da imagem dessa Instituição.
Mais recentemente, porém, o Guia de Arquitetura Eclética no Rio de Janeiro, elaborado pela Secretaria
Municipal de Urbanismo e o Centro de Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro,
projetos seus: o Centro Municipal de
editado em 2001 pela Casa da Palavra, listou nada menos que quatro
Cruz (verbete 142) e a ornamentação
Saúde (verbete 39), o Palacete Seabra (verbete 105), o Instituto Oswaldo
da Igreja da Penha (verbete 143).

'28 Fernando Campello - Trecho de depoimento,
de 15 de março de 2001, fita 1 lado A.
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JORGE FERREIRA
Alfredo Jorge Guimarães Ferreira nasceu em Paris, França, em 26 de
•\
outubro de 1913. Formou-se pela Escola Nacional de Belas Artes em 1937,
sendo, portanto, contemporâneo de Lúcio Costa e da primeira geração de
arquitetos modernistas cariocas.
Trabalhou para o Ministério da Educação e Saúde de 1938 a 1970.
Durante esse período, integrou e chefiou comissões designadas para elaborar,
bem com discutir com órgãos centrais da Presidência da República os
programas e planos de obras, visando à construção e implantação de diversas
unidades de educação e saúde em todo o País. Trabalhou no Departamento
Nacional de Saúde, no serviço de doenças mentais, lepra e malária, na
Campanha Nacional contra a Tuberculose, no Departamento Nacional de
Educação e em seus departamentos de ensino superior, secundário, industrial
e primário.
Ainda pelo Ministério da Educação e Saúde, através da Divisão de
Organização Hospitalar, atuou como professor de arquitetura hospitalar
nos cursos de administração hospitalar, de 1947 a 1950. De 1951 a 1970,
foi consultor na Universidade Federal do Paraná e na Federal do Rio Grande do Sul.
Participou da equipe de Atílio Corrêa Lima, junto com os arquitetos Thomaz Estrella, Renato Mesquita dos
Santos e Renato Soeiro, na elaboração do projeto para a estação de passageiros destinada a hidroaviões dentro
do conjunto do aeroporto Santos Dumont (1937-1938). Esse projeto obteve o primeiro lugar em concurso nacional.
O edifício abriga a atual sede do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (Incaer), é tombado pelo Iphan e
representa uma das primeiras obras da arquitetura moderna carioca.
O arquiteto, conjuntamente com Renato Soeiro, recebeu Menção Honrosa no concurso nacional de projetos
para construção do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro e também o segundo prêmio no concurso nacional de
projetos para a construção do Aeroporto Santos Dumont (1937).
Com a mesma equipe, embora sem a participação de Atílio, que teve morte prematura, Jorge Ferreira realizou
diversas obras, dentre as quais destacam-se as escolas técnicas de Manaus, Teresina e Fortaleza, o Internato do
Colégio Pedro II, em São Cristóvão, e a residência Stanislav Kozlowski no Leblon, ambos no Rio de Janeiro. Esta
última obra é citada como um exemplo notável de arquitetura residencial, no livro Arquitetura Moderna no Rio de
,Janeiro. 129
Corno chefe da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde, de 1942 a 1950, recebeu a incumbência
de projetar o Pavilhão de Cursos e o cio Restaurante Central para o então Instituto Oswaldo Cruz. O primeiro foi
construído entre os anos de 1947 e 1951 e recebeu, como doação, um painel de azulejos de autoria de Roberto
Burle Marx. O segundo, construído entre 1948 e 1953, também recebeu como doação um painel de azulejos, desta
vez de autoria de Paulo Rossi Osir, colaborador contumaz de Portinari. Com o projeto clo restaurante, Ferreira
recebeu Menção do Júri da 12 Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, em 1951. Tais edifícios foram
tombados provisoriamente em dezembro de 1998 e definitivamente em outubro de 2001, pelo Inepac.
O projeto clo Restaurante Central está citado nos livros Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro (Xavier, Brito
& Nobre, 1991 ), Arquitetura Contemporânea no Brasil (Bruant, 1991), Arquitetura Moderna no Brasil (Mincllim,
1991); também no livro Quando o Brasil era Moderno.' guia de arquitetura 1926-1960 (Cavalcanti, 2001); e ainda
no Guia da Arquitetura Moderna no Rio deJaneiro (Czajkowski, 2000).

129 Xavier, Brito & Nobre (1991).
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OLENKA FREIRE GREVE
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Nascida no dia 31 de agosto de 1914 na cidade de Rio Grande, Rio
Grande do Sul, filha do então tenente de cavalaria, reformado como coronel,
Mario de Campos Freire e de Carlota Saint-Martin Ribeiro Freire. Olenka
deve ao avô Adriano Nunes Ribeiro e aos tios-avós, Demétrio e Gaspar
Nunes Ribeiro, engenheiros formados pela Escola Politécnica do Largo de
São Francisco, Rio de Janeiro, sua influência para cursar arquitetura.
Segundo ela, o fato de conhecer o arquiteto Affonso Eduardo Reidy
aos 12 anos, através da mãe dele, Italina Bezzi, que lhe mostrou a medalha
de ouro recebida por Reidy ao terminar sua graduação, fez com que
decidisse ser arquiteta. Mas sua escolha não foi tão fácil. À época, eram
poucas as mulheres que faziam curso superior. Na sua turma, que entrou
em 1934 e concluiu em 1939, havia, além de Olenka, apenas três mulheres
entre os 48 estudantes.
Olenka se casou, em 1940, com o engenheiro civil Henrique Ernesto
Greve. Para exercer a profissão teve de pedir sua permissão, registrada em
cartório, conforme exigência legal da época. Começou a trabalhar em 15 de
julho de 1942, na Divisão de Obras, em função destinada a engenheiro, sendo a única mulher cia equipe. A
criação do cargo de arquiteto no Ministério de Educação e Saúde teve o empenho de Olenka.
Na Divisão, Olenka projetou escolas, hospitais, maternidades, preventórios para o Serviço Nacional de Lepra,
entre outros programas. Desses projetos, a arquiteta destaca o da maternidade do Instituto Fernandes Figueira e
os Hospitais Gerais de Aracaju (SE) e Caravelas (BA).
A participação de Olenka no Instituto Oswaldo Cruz ocorreu mediante obras de reparos e acréscimos, até ser
convidada a projetar o Pavilhão de Patologia. Henrique Aragão mais uma vez é lembrado na participação e
acompanhamento do projeto e cla obra. Segundo Olenka, Aragão era "Um insigne cientista e administrador, (...)
dinâmico e (que) sabia transmitir seu idealismo".
Aragão a colocou em contato com os cientistas e, através de seus croquis, foi montando as salas dos laboratórios.
Na concepção geral do projeto acabou prevalecendo a funcionalidade.
Com a separação dos ministérios da Educação e da saúde, em 1953, Olenka ficou lotada no novo Ministério
cla Educação, cuja sede permaneceu no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Depois cia mudança da
Capital Federal do Rio para Brasília, em 1960, Olenka, tendo o direito de permanecer no Rio de Janeiro — por ser
casada com um profissional residente nesta cidade — foi transferida para o Colégio Pedro II, tradicional escola
subordinada diretamente ao Ministério da Educação. Ela trabalhou na unidade de São Cristóvão, sede cio colégio,
que conta ainda com outras nove unidades na cidade do Rio de Janeiro. A arquiteta implementou o Serviço de
Engenharia e realizou projetos de reforma e de novas construções, como os pavilhões da Administração e
Almirante Augusto Rademacker, tendo ainda participado da fiscalização das respectivas obras.
Fora do serviço público projetou ainda diversas construções, inclusive igrejas, na maior parte das vezes
beneficentemente, sem qualquer remuneração.
Em 1984, foi aposentada pela compulsória, depois de quarenta e dois anos de dedicação ao serviço público-

FLOROALDO ALBANO
Floroaldo Albano nasceu no Rio de Janeiro em 3 de novembro de
1922. Em 1943 ingressou no Curso de Arquitetura da recém-criada Faculdade
Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil; formou-se em 1949.
Entrou na Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde em
•11.1
1948, ainda corno estudante, no cargo de desenhista. Depois de sua
formatura, passou a ocupar o cargo de arquiteto, ali permanecendo até a
sua aposentadoria e o fechamento desse órgão, em 1980.
Na Divisão de Obras, Albano foi Chefe da Seção de Projetos e da
Seção de Execução de Obras, além de Diretor, participando de três
importantes projetos de edificações para Manguinhos: a Escola Nacional
o
de Saúde Pública (1966), o Biotério Central (1966-1967) e a Delegacia da
Saúde, atual Expansão do Campus (1962-1972).
Seus cursos de engenheiro-arquiteto incluíram o de Administração de
Obras de Edifícios Públicos ministrado pelo Departamento Administrativo
do Serviço Público-Dasp, em 1964, e o de Manutenção de Unidades Hospitalares,
realizado pelo Instituto de Organização Racional do Trabalho da Guanabara
(Idort-GB), em 1973.
Albano manteve escritório particular até 1974 e de 1980 a 1984 assumiu a Seção Técnica cia Construtora
Oxford. Na década de 60 participou de alguns concursos públicos, obtendo em 1963 o primeiro lugar, junto com
Arthur Coelho, para o projeto (não construído) do Centro Social Ypiranga, na Rua Ypiranga, bairro de Laranjeiras,
Rio de Janeiro.

ROBERTO NADALUTTI
Roberto Nadalutti nasceu em Campinas, São Paulo, em 18 de
novembro de 1922. Cursou a segunda turma da recém-criada Faculdade
Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, de 1942 a 1946, que
funcionava ainda nas instalações da Escola Nacional de Belas Artes. De
1951 a 1952 fez o curso de especialização em Planejamento Hospitalar
•
pelo Public Health Service, EUA, quando já trabalhava para o Serviço
Especial de Saúde Pública (Sesp), como arquiteto da Seção de Arquitetura.
,
No Sesp (de 1949 a 1953), Nadalutti desenvolveu o projeto do Laboratório
de Febre Amarela, que foi implantado no campus de Manguinhos. A partir
de 1954, quando as obras foram iniciadas pela empresa Engenharia Maurício
Farhat Limitada (Emaf), Nadalutti passou a receber honorários para fiscalizar
a obra, uma vez que já havia se desligado do Sesp.
Foi consultor em Planejamento Hospitalar da Organização PanAmericana da Saúde. De 1953 a 1976, trabalhou com o arquiteto Oscar
Valdetaro e, a partir de 1976, após a morte desse arquiteto, passou a ter
escritório com seu irmão Carlos Nadalutti, que realizou alguns projetos de
instalações para o Instituto Fernandes Figueira, unidade da Fiocruz, no Flamengo.
As atividades didáticas de Roberto Nadalutti incluíram aulas para a cadeira de Construção de Hospitais do
Curso de Arquitetura de Unidades Médico-Sociais, da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp).
De extenso currículo, Nadalutti realizou projetos na área de educação e cultura, como planos diretores para
cidades universitárias, edifícios para faculdades, universidades, colégios e institutos de pesquisa; na área da saúde
projetou hospitais, maternidades, clínicas, ambulatórios etc.
Atualmente trabalha como consultor em arquitetura hospitalar para escritórios de Arquitetura, como o Mayerhofer
8.‘ Toledo e tieveriano Mário Porto Mário Emílio Ribeiro.
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