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A respeito da flora de Moçambique, os cientistas do Jardim Botânico de Kew, em Londres, escreveram no 

início do século XX: “There is probably no part of Africa of which the flora has been so little investigated as 

portuguese East Africa.”  

Em parte por reacção à afirmação daqueles que eram considerados a maior autoridade em flora africana, 

Luís Carrisso, botânico da Universidade de Coimbra, redigiu em 1924 um relatório detalhado em que 

manifesta a urgência da exploração botânica das então possessões ultramarinas, em particular da “província 

de Moçambique”, estabelecendo os procedimentos metodológicos e científicos para levar a cabo tal 

empreendimento. Por diversas razões, o principal foco de atenção de Carrisso não chegou a ser 

Moçambique mas sim Angola, perpetuando assim o aparente desconhecimento desta região.  

Ironicamente, e nas palavras do Eng. Gomes e Sousa, “de toda a África oriental, foi Moçambique a primeira 

região a ser estudada na sua flora, não por iniciativa da Metrópole mas, sim, devido ao acaso da viagem do 

padre João Loureiro [1717–1791], o qual, vindo da Cochinchina para Portugal, em 1783, desembarcou na ilha 

de Moçambique e ali se conservou durante cerca de três meses.” 

O resultado de parte dessas colheitas foi publicado na célebre Flora Cochinchinensis, poucas em número 

mas importantes por serem as primeiras. Depois da viagem de Manuel Galvão da Silva, durante as chamadas 

Viagens Filosóficas [1784-1793], não ter resultado num grande sucesso em termos de colheitas botânicas, 

ter-se-ia que esperar quase um século para que de novo um português se aventurasse no estudo da flora 

moçambicana - entretanto objecto de estudo de vários exploradores, maioritariamente ingleses.  

“No dia 30 de junho de 1886 desembarcava em Quilimane o medico Manuel Rodrigues de Carvalho, para dar 

princípio a uma viagem na Zambezia inferior, ordenada pelo governador geral da província de Moçambique. 

Durante essa viagem o sr. R. de Carvalho, já pratico em trabalhos botanicos, não descurou o estudo da 

vegetação d'esta região e enviou para o herbario de Coimbra exemplares bem preparados de mais 379 

especies.” 

Júlio Henriques dava assim início à publicação do catálogo das plantas colhidas por Manuel  Rodrigues 

Pereira de Carvalho [1848-1909] em Moçambique. Médico de profissão, foi  nomeado para o quadro de 

saúde de Moçambique, onde se instalou em 1875. Tanto nesse país como na Guiné, onde viveu alguns anos, 

fez diversas colecções botânicas, incluindo várias espécies novas, que enviou para a Universidade de 

Coimbra. O material recolhido foi mais tarde publicado no Boletim da Sociedade Broteriana e, em parte, na 

Flora of Tropical Africa.  

As suas herborizações concentraram-se na ilha de Moçambique e no litoral continental – Mossuril e 

Cabeceira, na ilha de Chiloane, na Gorongosa, margens do Zambeze nas imediações de vila de Sena, 

Morrumbala, margens do Chire e ilha do Ibo. Um dos seus objectivos foi também o de estudar as condições 

para o estabelecimento de uma colónia europeia de cultura da quina.  
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Neste trabalho iremos reavaliar o contributo botânico deste médico-naturalista para o estudo e 

conhecimento da flora de Moçambique. 
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