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Contemplada no Plano de Ocupação Científica do Ultramar Português (1941) elaborado pela Junta das 

Missões Geográficas e de Investigações Coloniais (JMGIC) (1936-1951), a Missão Botânica de Moçambique 

(MBM) desempenhou um papel central no (re)conhecimento botânico e agrícola deste território 

ultramarino, em probatória consonância com uma agenda política e económica alicerçada no imperativo da 

ciência. 

Ao longo de três campanhas (1942, 1944-45 e 1947-48), a MBM percorreu mais de 70 000 quilómetros de 

itinerários e recolheu colecções de valor inestimável para a História da Ciência e preservação da 

biodiversidade. 

A par destas colecções, que integram o Herbário LISC do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), 

conserva o antigo Centro de Botânica da JMGIC, actual Centro de Actividades Jardim Botânico Tropical da 

mesma instituição, um espólio documental de capital importância para a sua contextualização no qual, além 

das inúmeras publicações que traduzem a actividade e a diversidade das colheitas efectuadas, se destacam 

os cadernos de campo e os álbuns fotográficos das diferentes campanhas. 

Instrumento central na produção e comunicação de conhecimento, registando e revelando o que se faz, 

quem faz, onde se faz e como se faz, não raro apropriada como móbil de ideologias, a fotografia constitui-se 

como uma fonte documental por demais preciosa, possibilitando inúmeros e cruzados olhares sobre um 

mesmo objecto representado. 

No âmbito do Projecto "MAERUA – Motivações e resultados da 1.ª campanha da Missão Botânica de 

Moçambique (1942)" (FCT-HC/0046/2009), em curso no IICT, foi digitalizado um corpus iconográfico de cerca 

de 680 fotografias, na sua maior parte inéditas, com vista à sua descrição, georreferenciação e 

disponibilização em suporte digital. 

Mais do que compreender o que foi, no terreno, o trabalho da MBM e, bem assim, os contextos específicos 

em que foram efectuadas as diversas colheitas e o registo de imagens, o álbum fotográfico da 1.ª campanha 

da MBM configura-se como um acervo documental simultaneamente fixo e móvel, permitindo justapor 

diferentes espaços e tempos diversos. 

Neste sentido, apreciaremos algumas das fotografias que integram o álbum fotográfico desta campanha, 

atendendo, não apenas ao contexto da sua produção, neste caso colonial, permitindo a aproximação da 

metrópole e dos territórios ultramarinos, mas também à possibilidade da sua contribuição para as novas 

aplicações ao conhecimento da flora e da vegetação de Moçambique, designadamente potenciando-se o 

estudo da dinâmica espacial e temporal dos diferentes ecossistemas. 

Palavras-chave: Missão Botânica de Moçambique, Ciência; Política colonial portuguesa; Fonte documental; 

Fotografia 

mailto:patricia2conde@gmail.com
mailto:susanasaraiva1985@gmail.com
mailto:rui.figueira@iict.pt
mailto:catarina.mateus@gmail.com
mailto:ana.martins@iict.pt

