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A presente comunicação tem por objetivo tornar público o desenvolvimento de um anteprojeto de 

preservação patrimonial da Missão Jesuítica de São José de Boroma, localizada na província de Tete, no 

noroeste de Moçambique. O estudo foi contratado pela Fundação Vale Moçambique, por reconhecer que a 

Missão desempenhou múltiplos e significativos papéis para o país e, principalmente, para a província onde 

está inserida. 

A Missão, construída em 1890, ainda preserva um conjunto significativo de edificações, que abrigam hoje 

além da igreja secular, duas escolas públicas – uma de Ensino Regular e uma Escola Técnico-Agrícola. 

O anteprojeto desenvolvido pela empresa Expomus, foi estruturado de forma interdisciplinar, envolvendo 

arquitetura, paisagismo, antropologia, arqueologia, história e memória, com o objetivo de um elaborar um 

masterplan para a requalificação da Missão e suas adjacências, o que envolve um trabalho de realinhamento 

patrimonial, reconhecimento de sua vocação educacional, das potencialidades turísticas, de ações para o 

incremento econômico da região e sustentabilidade do complexo. 

A metodologia responsável pela articulação e integração dos diversos conhecimentos e profissionais 

envolvidos está ancorada no conceito de Museologia Social, desenvolvido por George Henri-Rivière e Hugue 

de Varine, na França, na década de 1970, que traz como principal diferencial a inserção da população local 

como atuante na gestão de seu patrimônio e a necessária articulação entre essa ação e o desenvolvimento 

econômico. 

O anteprojeto foi dividido em três etapas: Pesquisa histórica e iconográfica da Missão de Boroma e das 

missões religiosas em Moçambique; Trabalho de campo com uma expedição ao local, em abril de 2012, que 

possibilitou avaliação técnica, mapeamento das edificações e outras construções adjacentes, levantamento 

sociocultural e consulta pública sobre a vinculação e expectativas da população para com a requalificação do 

complexo e Masterplan, que abrange a conceituação integrada do desenvolvimento dos projeto de 

Arquitetura e Urbanismo, Restauro, Paisagismo e Arqueologia, em sintonia com os programas de Formação / 

Educação, Memória, Mobilização e Educação. Na transversalidade de todos os projetos, foi desenvolvido um 

Plano de sustentabilidade, que indicou formas de financiamento, manutenção e parcerias para o Complexo 

da Missão de Boroma. 
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