
Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência 
IICT- JBT, Palácio dos Condes da Calheta, Lisboa, 24-26 de Outubro de 2012 

________________________________________________________________________________________ 
 

IICT-IP - Instituto de Investigação Científica Tropical  
  

FIAR E TECER: A MISSÃO BOTÂNICA DE MOÇAMBIQUE (1942-1948) E A TRAMA DO ALGODÃO 

 
Ana Cristina Martins 

Instituto de Investigação Científica Tropical 
ana.martins@iict.pt  

Patrícia Conde 
Instituto de Investigação Científica Tropical 

patricia2conde@gmail.com  

 
 
Respondendo, em boa medida, a um contexto internacional desafiador da soberania portuguesa nas colónias 

africanas, o Acto Colonial (1930) procurava reafirmá-la de modo irrevogável. Sob a mística imperial, 

restringir-se-iam as autonomias financeiras das colónias; procurar-se-ia nacionalizar a exploração dos 

territórios ultramarinos, e favorecer a emergência de uma economia imperial. Os territórios ultramarinos 

seriam, pois, convertidos num mercado protegido para as produções da metrópole e num fornecedor de 

matérias-primas para a indústria portuguesa em consolidação. Premissas reiteradas em diplomas 

subsequentes, designadamente a Carta Orgânica do Império Colonial Português e a Reforma Administrativa 

Ultramarina (1933). 

Havia, porém, que conhecer, em pleno, os territórios de além-mar sob jurisdição nacional, avaliando 

seus recursos e potencialidades, enquanto condição sine qua non à edificação do programa colonial, 

urgindo, para o efeito, configurar um corpus científico e técnico que o suportasse. Razões bastantes para que 

da Reforma do Ministério das Colónias resultasse a criação da Junta das Missões Geográficas e de 

Investigações Coloniais (1936-1951), constituindo-se as missões como indispensáveis ao aproveitamento 

progressivo e metódico dos recursos e valências dos territórios administrados por Lisboa. É neste paradigma 

de análise que filiamos a Missão Botânica de Moçambique (MBM). 

Destinada a estudar e colher elementos indispensáveis à elaboração da Carta Fitogeográfica a incluir no Atlas 

do Império Colonial Português, a MBM desdobrou-se em três campanhas (1942, 1944-45 e 1947-48), 

percorrendo mais de 70 000 quilómetros de itinerários.  

Confiada a sua chefia a Francisco de Ascensão Mendonça (1889-1982), integraram também a primeira 

campanha da MBM José Diogo Sampayo de Albuquerque d'Orey (1910-?), engenheiro agrónomo e botânico-

chefe de culturas do Jardim Colonial de Lisboa. Na colónia, juntaram-se-lhe António Rocha da Torre (1904-

1995), que desde 1933 vinha procedendo ao reconhecimento fitogeográfico deste território ultramarino, 

Manuel Guerreiro Beatriz, técnico da recém-criada Junta de Exportação do Algodão Colonial (1938), e Alfredo 

de Almeida Esteves de Sousa, da Repartição Técnica de Agricultura local. 

Além do objetivo mais imediato, a MBM tencionaria (re)conhecer e aproveitar melhor as potencialidades das 

grandes extensões da colónia entregues, nos finais do século XIX,  às Companhias Majestáticas, de capitais 

maioritariamente estrangeiros, entretanto recuperadas progressivamente para a administração direta do 

governo colonial português, e, bem assim, coordenar a produção e comércio do algodão. 

Na extensão do projeto em curso no IICT, "MAERUA – Motivações e resultados da 1.ª Missão Botânica de 

Moçambique (1942)" (FCT-HC/0046/2009), procuraremos apurar a validade desta premissa. Para tal, 

recorreremos a um amplo corpus documental, desvendando-a por entre práticas políticas, económicas e 

científicas, (re)abrindo, assim, mais uma página da historiografia colonial, para nela inscrever a História das 

Missões. 
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