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Desde sempre o Homem usou o mar e desde sempre nele naufragou, gerando esses destroços testemunhos 

únicos da arte, técnica e engenho humanos. Os navios que um dia se perderam por acaso, acidente ou acto 

de guerra, são, assim, vestígios materiais e tangíveis, não só de uma herança marítima milenar, como 

também das tragédias e dos pequenos actos quotidianos de sobrevivência das mais variadas gentes e povos. 

Hoje em dia - apesar desses mesmos testemunhos se constituírem não só como património do país em cujas 

águas territoriais jazem como também da Humanidade, sendo até protegidos por uma Convenção da 

UNESCO - muitos destes vestígios estão ameaçados na sua coerência e integridade. Entre as maiores 

ameaças que enfrentam conta-se a pilhagem ocasional de sítios arqueológicos submersos por parte de 

mergulhadores amadores, a acção deliberada de empresas de caça ao tesouro, o desenvolvimento de obras 

novas em frente marítima, a realização de dragagens para desassoreamento de portos ou a pesca de arrasto. 

Portugal, enquanto Estado Parte da Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património Cultural 

Subaquático (PCS), comprometeu-se, nacional e internacionalmente, a preservar o seu património cultural 

subaquático em benefício da Humanidade; a tomar todas as medidas que considere oportunas com vista a 

sensibilizar o público para o valor e o significado do PCS e para a importância da sua protecção nos termos 

da Convenção da UNESCO; e a criar, manter e actualizar um inventário do seu património cultural 

subaquático disperso pelo mundo, de modo a garantir de forma eficaz a protecção, a preservação, a 

valorização e a gestão de tal património, assim como a investigação científica e o ensino pertinentes. 

Ora, parte significativa deste património jaz em águas territoriais de Moçambique. Protegido durante 

séculos pela profundidade das suas águas, a sua existência viu-se ameaçada nos finais do século XX pela 

intervenção organizada de empresas de caça ao tesouro junto do Governo Moçambicano. Com efeito, no dia 

2 de Dezembro de 1997, o Ministério da Cultura, Juventude e Desportos assinou um contrato “não público” 

para a exploração comercial do património arqueológico subaquático jazente nas suas águas territoriais, 

contrato esse que implicou a comercialização de parte desse património. Quinze anos depois, uma empresa 

de caça ao tesouro actua ainda sobre os destroços de naus e galeões portugueses, vendendo em leilões 

internacionais a sua carga. 

Com este artigo, pretende-se não só fazer um ponto da situação como também apontar soluções para que 

os dois países em causa giram um património comum que se reveste da maior importância como factor 

identitário e promotor de um desenvolvimento sustentável. Afinal, quando apropriadamente geridos, estes 

vestígios arqueológicos submersos podem contribuir para o conhecimento, divulgação e sensibilização dos 

mais diversos públicos, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e governação responsável, nas 

componentes económicas, sociais, culturais e institucionais. 
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