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A Comissão dos Monumentos e Relíquias Históricas foi criada na colónia de Moçambique, a 20 de Fevereiro 

de 1943, como forma de salvaguardar, simultaneamente, o património arquitectónico português daquele 

território e a legitimidade da administração nacional no espaço além-mar.  

Deste modo, num momento em que se assistia a um manifesto crescimento dos movimentos 

independentistas e da respectiva contestação ao colonialismo português, a comissão em causa foi incumbida 

da investigação, classificação, conservação, restauro e divulgação dos monumentos erguidos pelos 

portugueses desde a chegada de Vasco da Gama, em 1498, a Moçambique.  

Efectivamente, o surgimento de uma consciência patrimonial em Moçambique está intimamente 

relacionado com a ideologia estadonivista e, não menos importante, com o momento político dos anos 40 e 

50 do século XX. Isto porque a criação da comissão em causa deriva, não só, do enraizado entendimento dos 

monumentos como testemunhos de uma História repleta de triunfos, mas, também, da necessidade de 

justificar a continuidade de uma História comum para Portugal e Moçambique.  

Assim, a partir do ano de 1943, mas sobretudo numa nova fase de impulsionamento, já nos anos 60, 

protagonizada pelo Arquitecto Pedro Quirino da Fonseca, assistimos, em Moçambique, ao desenvolvimento 

de consideráveis programas de salvaguarda patrimonial.  

Alguns dos melhores testemunhos da actividade desta comissão parca em meios financeiros e humanos, 

mas dotada de uma consciência patrimonial bastante sólida, são as intervenções projectadas e concretizadas 

na Ilha de Moçambique, local incontornável no imaginário das Descobertas Portuguesas.  

Deste modo, com a presente comunicação, pretendemos enquadrar a salvaguarda dos monumentos 

portugueses de Moçambique no programa mais vasto desenvolvido para todas as colónias, analisando e 

avaliando, simultaneamente, a actividade desenvolvida pela Comissão de Monumentos e Relíquias 

Históricas a partir de 1943. Por outro lado, como forma de ilustrar a actividade da comissão em causa, 

debruçar-nos-emos, particularmente, no caso dos programas desenvolvidos na Ilha de Moçambique.  

Para terminar, refira-se que o estudo desta temática reveste-se da maior importância para a compreensão 

da História de Moçambique, como de resto testemunha, com eloquência e imponência, o estatuto de 

Património Mundial da Humanidade atribuído, em 1991, à ilha pertencente à província de Nampula. 

 

Palavras-chave: Restauro, património arquitectónico, Pedro Quirino da Fonseca, Comissão dos Monumentos 

e Relíquias Histórias de Moçambique 

 

mailto:verinhamariz@hotmail.com

