
Página 1 de 14 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

MEMÓRIAS ABERTAS DE MOÇAMBIQUE E ARQUIVOS IMPERFEITOS 
 

ANA CANAS 
AHU – Arquivo Histórico Ultramarino 

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

 
 

Resumo 
Aborda-se a viabilidade de leituras diversas e complementares do passado e do presente a partir de arquivos no 
AHU/IICT, mesmo quando imperfeitos na sua reconstituição, na comunicação dos respetivos conteúdos informativos e 
no olhar que traduzem. Incide-se no da Inspeção Superior da Administração Ultramarina (ISAU), a partir do relatório do 
inspetor superior Mário Costa, de 1960/1961. Refere-se a documentação associada no Arquivo do IPAD / Camões, ICL e 
a proximidade com o arquivo da Inspeção Superior dos Negócios Indígenas, no Arquivo Histórico de Moçambique. 
Restabelecem-se elos gerados através da produção documental e da tramitação entre a ISAU, o Gabinete do Ministro e 
o Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do Ultramar, bem como a Presidência do Conselho de Ministros, vários 
ministérios e os organismos com atividades relativas ao Ultramar português, caso da Junta de Exportação do Algodão.  
Assinala-se ainda quanto a Moçambique no AHU/IICT, a riqueza de informação sobre obras públicas entre a década de 

30 do séc. XX e 1974, transmissível na sequência de projetos financiados pela FCT, e a adequada identificação da 

produzida pela Comissão de Cartografia no quadro projeto “Meio século de ciência colonial: olhares cruzados sobre o 

arquivo e a atividade científica da Comissão de Cartografia (1883-1936)” também financiado pela FCT. 

Palavras-chave: Arquivos, Inspecção Superior da Administração Ultramarina, memória, Moçambique 

 
* 

 

Entre os serviços e organismos da administração central ultramarina portuguesa do séc. XX que constituiram 

arquivos relevantes sobre os espaços administrados, incluindo Moçambique, encontra-se a Inspeção 

Superior da Administração Colonial (ISAC), Ultramarina (ISAU) a partir de 1951.1 Sistematizaremos, por isso, 

informação diversa a eles relativos, analisando em seguida o relatório do inspetor superior Mário Costa 

produzido no âmbito da inspeção efetuada entre 1960 e 1961 a Moçambique. 

1.  RELANCE SOBRE A INSPECÇÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO ULTRAMARINA: SERVIÇO E ARQUIVO  

A maior parte do arquivo da ISAU, cerca de 100m, datada dos anos 30 a meados de 70 do séc. XX, está no 

Arquivo Histórico Ultramarino do Instituto de Investigação Científica Tropical, na sequência de mais de uma 

incorporação. Relatórios integrando o arquivo da ISAU e produzidos por organismo relacionado, a Inspeção 

Superior dos Serviços Administrativos e dos Negócios Índigenas (ISANI) que funcionou em Angola e 

Moçambique, foram incorporados no AHU de 1955 a 1958, bem como documentos relativos às Companhias 

Ultramarinas e Orçamentos. Mas a maior incorporação de documentos do arquivo da ISAU aconteceu já em 

1987, muito depois da sua extinção no pós-25 de Abril de 1974. Por sua vez o IPAD/Camões, ICL detinha até 

                                                 
1 Decreto-lei nº 38300, de 15 de Junho de 1951. 
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há pouco cerca de 458 unidades de acondicionamento, com documentação de datas semelhantes, descrita2 

e em processo de transferência gradual para o AHU.3 

Deste arquivo, os diversos tipos de relatórios resultantes das competências e atividade da ISAU, são chave 

do ponto de vista informativo, pelo carácter síntese e por poderem servir de base para decisões futuras, 

devido à natureza inspectiva do organismo. A função inspetiva, transversal a áreas diversas da vida nas 

colónias e especificamente em Moçambique, aliava-se a uma relativa autonomia dos autores dos relatórios e 

à confidencialidade ou caráter secreto de toda ou parte da informação veiculada. Pelo menos na década de 

50, muitos destes relatórios encontravam-se separados num chamado “Arquivo de Relatórios” da ISAU.4 

Merecem, por todas estas características, uma atenção específica. 

No AHU estão atualmente identificados e descritos 207 relatórios: 118 dos Inspectores Administrativos; 20 

dos Governadores de Distrito; 1 das Conferências de Intendentes e Administradores; 42 dos Governadores 

de Província; 26 dos Inspectores Superiores. Do total de 207, 50 referem-se a Moçambique, um dos quais 

analisaremos adiante. 

Previamente abordaremos aspetos mais formais da história administrativa da ISAC/ISAU,5 cujas raízes, 

enquanto organismo da administração colonial, sediado em Lisboa e centralizador de funções inspectivas, 

remontam à Reforma Administrativa Ultramarina (RAU) de 1933 e à legislação subsequente. Anteriores 

funções inspetivas tinham sido atribuidas na área das finanças no âmbito do Ministério das Colónias em 

1918, a inspetores superiores dependentes da respetiva Direcção-Geral da Fazenda, e em 1929 à Inspeção 

Financeira das Colónias, então criada.  

De acordo com o Decreto-Lei da RAU,6 o posto de inspector geral da administração colonial ficava 

imediatamente abaixo do de governador da colónia. Além disso, os inspetores gerais exerciam as suas 

funções nas colónias em nome do ministro e tinham livre acesso a organismos públicos, para atuarem sem 

constrangimentos, pelo menos formais.7 Também foi criado um conjunto de postos para inspectores 

                                                 
2 No âmbito do projecto dos Arquivos do Ministério do Ultramar, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e 
dirigido por José Mattoso. V. descrição ainda disponível no site respectivo  [Consult. 29 Jun. 2013] 
<http://arquivos.ministerioultramar.holos.pt/source/presentation/index.php>  e, como objecto digital no RODA, 
Arquivo Nacional Digital [Consult. 28 Jun. 2013] < https://roda.dgarq.gov.pt/#home> 
3 Ambas as entidades dependentes atualmente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
4 Conforme referido nos ofícios relativos à incorporação no AHU, na década, de 50 de parte dos relatórios ao abrigo do 
artº 126º da Lei Orgânica do Ministério do Ultramar, de 29 de Junho de 1957. AHU, AAHU. 
5 Baseamo-nos em legislação recolhida anteriormente no AHU, no Relatório de Estágio de Carlos Gonçalves no AHU no 
âmbito da UNL, Mestrado de CID – Arquivística, 2006 (Orient. UNL de Pedro Penteado e Alexandra Lourenço e AHU de 
Ana Canas e Maria Teresa Fernandes), na consulta do Arquivo do AHU, descrito entre 2006-2008, e em outras pesquisas 
individuais.  
6 Decreto-Lei nº 23.229, de 15 de Dezembro de 1933. 
7 Os inspectores gerais eram “(...) directamente dependentes do Ministério das Colónias e destinados a realizar nas 
colónias inspecções aos serviços civis de natureza administrativa (...). Procedem em nome e representação do Ministro 
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administrativos que, nas colónias, dependiam diretamente dos governadores e inspecionavam serviços 

administrativos locais, como as câmaras municipais.8 Podiam ainda ser nomeados para exercer outras 

funções nas colónias, o que acontecia frequentemente por insuficiência de indivíduos qualificados, 

perturbando não raras vezes as atividades inspetivas, já de si condicionadas no terreno. Esta legislação 

previa ainda dois tipos de inspecções, ordinária e extraordinária, a periodicidade da primeira por vezes longe 

de ser cumprida.9 

Relativamente aos relatórios dos inspetores gerais e dos inspetores administrativos, o Decreto-Lei de 1933 

estabelece as seguintes regras:  

1 – Quando a inspeção dizia respeito aos serviços centrais das colónias, o relatório original era 

enviado para o ministro e uma cópia para o governador da colónia. Quando a inspeção se dirigia a 

serviços locais, sobretudo em colónias como Angola e Moçambique, os inspetores tinham de enviar 

uma terceira cópia para o governador de Distrito. Mais tarde, em certos casos, uma quarta cópia era 

também produzida. 

2 – Os relatórios eram divididos em cinco partes: 1ª. Estado geral dos serviços; 2ª. Fazenda e 

contabilidade; 3ª. Política índigena; 4ª. Funcionários; 5ª. Propostas de melhoria dos serviços e da 

disciplina. 

Na realidade e até 1974, houve uma certa variabilidade na estrutura dos relatórios e necessariamente no 

conteúdo informativo, que também dependeu do contexto específico da inspeção, sobretudo se ordenada 

pelo ministro, e a que não era indiferente o perfil do inspetor superior. Assim parece ter acontecido nos 

finais da década de 50, início da de 60, ainda antes da guerra ter sido desencadeada em Angola (1961), 

Guiné-Bissau (1961/1963) e Moçambique (1964) e da integração na Índia dos territórios administrados por 

Portugal na sequência da anexação de Dadrá e Nagar Aveli (1954) e da ocupação de Goa, Damão e Diu 

(1961). 

                                                                                                                                                                    
das Colónias, dando conhecimento aos governadores-gerais ou de colónia de tudo o que fizeram (...). No exercício das 
suas funções têm livre acesso a todas as repartições e serviços públicos, podendo examinar todos os papéis que 
interessarem às inspecções de que forem encarregados.” 
8 Os inspectores administrativos “(…) quando em serviço na colónia, estão directamente dependentes do respectivo 
governador: destinam-se a realizar inspecções aos serviços de administração civil e negócios indígenas dos concelhos, 
municípios, intendências, circunscrições ou postos administrativos”, assim como “ (...) verificar o modo por que o 
pessoal das intendências, circunscrições, concelhos ou postos dá cumprimento às suas obrigações funcionais, quer de 
ordem legal quer de ordem moral, procurando conhecer o estado do serviço e do material e propondo as providências 
disciplinares ou de outra natureza que julgar necessárias”. 
9 A RAU define dois tipos de inspeção províncias: ordinárias, de quatro em quatro anos para os serviços centrais e de 
três em três anos para os distritos, municípios, circunscrições e postos e as inspeções extraordinárias 
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A Inspeção Superior da Administração Colonial em si foi criada em 1936 pelo Decreto-lei que regulava a 

estrutura interna do Ministério das Colónias.10 Este serviço centralizava as atividades inspetivas da 

administração colonial, excluindo os serviços relacionados com a justiça, fazenda e fomento e incidindo no 

trabalho, emigração e no que era designado de assistência e proteção aos indígenas, funções até aí 

desempenhadas pelas autoridades nas colónias. Encontrava-se ao nível de Direção-Geral e dependia 

diretamente do ministro. 

 Em 1957 as funções da ISAU foram alargadas e compreendiam:11 

- A fiscalização do conjunto da administração civil nas colónias, então já designadas províncias. 

- Coligir e estudar os relatórios dos governadores e demais informações sobre atividades de órgãos 

de governo ultramarino e endereçamento dos assuntos relativos a outros serviços dentro e fora do 

Ministério do Ultramar. 

- A fiscalização de empresas ultramarinas, incluindo empresas privadas.12  

- O estudo de assuntos respeitantes aos interesses políticos das populações sob o regime do 

Indigenato (que vigorou entre 1926 e 1961) e a fiscalização do modo como a legislação sobre o estatuto 

político, civil e criminal, bem como sobre a assistência e o regime de trabalho, lhes era aplicado. 

Em 1967, pelo Decreto-Lei que reorganizou o Ministério do Ultramar,13 a ISAU  

manteve-se no nível de Direção-Geral dependente do ministro, ainda que englobada pelos Serviços de 

Administração Civil. Viu as funções redefinadas e detalhadas, numa tentativa para acompanhar a crescente 

complexidade da administração e do governo, especialmente em período de conflito militar em África. Em 

geral, as competências de estudo e parecer da ISAU foram alargadas, nas áreas legislativa e executiva da 

administração ultramarina e em matérias corporativas, de trabalho e de assistência social.14As ligações, no 

                                                 
10 Decreto-lei nº 26180, de 7 de Janeiro. 
11 Decreto-lei nº 41169, de 29 de Junho de 1957. 
12 Correspondendo à Seção C – Empresas Ultramarinas, segundo uma classificação usada no arquivo da ISAU. O governo 
nomeava delegados, administradores ou outros representantes dos interesses do Estado nestas empresas, em matérias 
que não eram do foro da Presidência do Conselho de Ministros. 
13 Decreto-lei n.º 47:743 de 2 de Junho de 1967, que publica a Lei Orgânica do Ministério do Ultramar 
14 1 - O estudo dos aspectos legislativo e executivo nas administrações provinciais; 2 - A inspeção aos serviços 
de administração civil, aos serviços públicos personalizados e aos corpos administrativos Ultramarinos, no que diz 
respeito ao cumprimento das leis, regulamentos e determinações ministeriais; 3 - A recolha e estudo dos relatórios dos 
governadores e de outros elementos provenientes da governação provincial e local; o encaminhamento para os 
organismos ministeriais cujos assuntos lhes digam respeito. 4 - O estudo das normas jurídicas para as relações do 
trabalho, a previdência e a ação social (incluindo os problemas corporativos) assim como a fiscalização da sua execução. 
Este trabalho pode ser efectuado em ligação com o Gabinete de Negócios Políticos e com a Direção-Geral de Economia, 
dependendo do cariz do assunto. 5 - A fiscalização da actividade empresarial ultramarina no que diz respeito ao 
cumprimento dos contratos, diplomas de concessão, regulamentos e atribuições de interesse público. Esta fiscalização 
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interior do Ministério, entre a ISAU e, por um lado, o Gabinete dos Negócios Políticos (criado em 1959) e, por 

outro, a Direcção-Geral de Economia, foram reforçadas.15 Além disso, a ISAU continuou a fiscalizar nos 

territórios sob administração ultramarina portuguesa a execução das leis, instruções e resoluções do 

ministro. Esta função era levada a cabo analisando informação enviada por iniciativa dos serviços 

ultramarinos locais e do ministério, das empresas e concessionários, a pedido da ISAU ou por ordem direta 

do ministro.  

Em Março de 1975, na sequência do golpe de estado de 25 de Abril de 1974 e do desencadear do processo 

de descolonização, a ISAU cessou as funções prevendo-se a transferência do respetivo pessoal para o novo 

Ministério da Coordenação Interterritorial, o qual substituiu o Ministério do Ultramar.16 

É ainda oportuno referir o outro serviço, em Moçambique, com estreita ligação à ISAU, do ponto de vista de 

áreas de atividade, a Inspeção dos Serviços Administrativos e Negócios Indígenas (ISANI). Foi também criada, 

juntamente com a ISANI de Angola, no âmbito da RAU, com um quadro de inspetores administrativos, 

subordinados, apenas administrativamente, ao organismo central dos serviços de administração civil de cada 

colónia.17  

Em 1944 é estabelecido o regulamento da ISANI de Moçambique.18 Nele definem-se, entre outras 

competências e procedimentos, os seguintes: a fiscalização geral dos serviços administrativos e dos negócios 

indígenas ao nível local, por meio de inspecções (ordinárias ou extraordinárias); a obrigatoriedade de 

produzir um relatório em vários exemplares, entre os quais o original para o Ministério, o duplicado para o 

governador-geral, o triplicado para o governador da província onde se realizaria a inspecção e um quarto 

exemplar para o arquivo da ISANI.  

A produção e circulação de mais de um exemplar dos relatórios feitos pela ISAU e pela ISANI é um dos 

factores que explica a existência de relatórios em arquivos de outros serviços, sobretudo do próprio 

                                                                                                                                                                    
é feita através de representantes do Governo (delegados, administradores ou outros) junto das empresas. 6 - A revisão 
da publicação dos diplomas legislativos dos governos Ultramarinos, tendo em conta o respeito pelas leis fundamentais 
e os interesses políticos locais, nacionais e internacionais. 
15 Como a correspondência e os pareceres do Gabinete atestam. Outrossim poderá ser comprovado na documentação 
da Direcção-Geral de Economia, no AHU, a qual está a ser descrita no âmbito do Programa Promoção do Saber Tropical, 
financiado pela FCT e em curso no IICT.  
16 Decreto-lei nº 125/75 de 12 de Março. 
17 Dependentes diretamente do Ministério ficavam três inspetores administrativos, que o ministro enviaria consoante 
“necessário”, a Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Estado da Índia, Macau e Timor. 
18 Moçambique, Governo-Geral, Portaria n.º 5:461 de 25 de Março de 1944. 
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Ministério do Ultramar, centrais, como o Gabinete dos Negócios Políticos, ou da administração portuguesa 

em Moçambique.19  

 Na identificação dos relatórios produzidos ou recebidos pela ISAU, disponíveis no AHU, teve-se em 

conta codificações e números originais que se verificou relacionarem-se com uma classificação da década de 

50,20 ou com uma numeração atribuída enquanto coleção.  

2. “AS COISAS SÃO O QUE SÃO”21: O RELATÓRIO DA ISAU SOBRE MOÇAMBIQUE, 1960-1961 

2.1. O contexto 

Em 11 de Novembro de 1959, o inspetor superior da Administração Ultramarina, capitão Mário Costa 

informou o inspetor chefe capitão César Serpa Rosa, seu contemporâneo “da velha guarda de Manica e 

Sofala”22 que desde 1947 não era feita nenhuma inspeção superior ordinária aos serviços centrais de 

Moçambique (quando pelo artº 387 da RAU deviam ser feitas de 4 em 4 anos). Além disso, desde 1955 que 

não se recebia nenhum relatório da Direção dos Negócios Indígenas ou da Curadoria ou sobre a aplicação do 

Estatuto dos Indígenas, apesar de solicitados ao Governo-Geral ainda em Março de 1959. Também a 

Curadoria de Joanesburgo e a de Salisbury não enviavam relatórios desde 1952 e 1954 respetivamente, nem 

respondiam neste sentido, apesar de instados. Mário Costa pede que Serpa Rosa dê disto conhecimento ao 

ministro do Ultramar,23 Almirante Vasco Lopes Alves24 o qual despacha favoravelmente a inspeção, em 3 de 

Dezembro.25   

Mário Costa realiza a inspeção durante cerca de 16 meses, entre Março de 1960 e Julho de 1961. Durante 

este período, em 13 de Abril de 1961, Lopes Alves foi substituído por Adriano Moreira, subsecretário de 

Estado da Administração Ultramarina desde 3 de Março de 1960.26 João da Costa Freitas ocupou, por sua 

                                                 
19 V. Michel Cahen, “O fundo ISANI do Arquivo Histórico de Moçambique: uma fonte importante da história social 
contemporânea do colonialismo português”. In: Arquivo: Boletim do Arquivo Histórico de Moçambique. Nº. 7 (Abr. 
1990), 63-82. 
20 Classificação mencionada na n. 12. Os relatórios estavam classificados na “Secção” I, seguindo-se-lhes uma 
numeração, consoante a natureza do relatório em termos de entidade autora. 
21 Expressão do inspetor Mário Costa acerca da forma como procurou transmitir o que foi observando. 
22 Filipe Gastão de Almeida de Eça, O Capitaõ César Maria de Serpa Rosa: Inspector-Superior Chefe da Administração 

Ultramarina (1899-1968). Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, 1969, p. 91. 
23 Informação de Mário Costa nº. 88/59, ISAU, 11 de Novembro de 1959 inclusa no próprio relatório, tal como outros 
documentos correlacionados. 
24 Exercício entre 14 de Agosto de 1958 e 13 de Abril de 1961, com breve interinidade de Fernando Quintanilha de 
Mendonça, em Junho-Julho de 1959. 
25 Numa informação de Serpa Rosa. Em relação a uma proposta deste no sentido de Mário Costa averiguar  as queixas 
feitas por J. Nickols, residente em Joanesburgo, o ministro despacha no sentido de ouvir previamente o governaodr 
geral de Moçambique.  
26 Adriano José Alves Moreira, “ex-oposicionista, ex-marcelista e futuro anti-salazarista”, qualificado por Salazar “o 
maravilhas”, cf. José Adelino Maltez, Tradição e Revolução: uma biografia do Portugal político do século XIX ao XXI, vol. 
II (1910-2005). Lisboa: Tribuna da História, 2005, p. 512. Adriano Moreira esteve na pasta do Ultramar até 4 de 
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vez, esta secretaria de Estado. O governador-geral de Moçambique era Pedro Correia de Barros27 substituído 

em 1961 por Sarmento Rodrigues.28 Mantendo-se António de Oliveira Salazar como Presidente do Conselho, 

Américo Tomás era presidente da República desde as eleições de 1958 onde, ao candidato da oposição, 

Humberto Delgado, apesar da campanha galvanizadora, foram atribuidos apenas 23% dos votos, contra 75% 

de Tomás (MALTEZ, 2006, II: 506). 

Em África, entre 1956 e 1962, vinte e sete colónias colónias ou protectorados tornaram-se independentes e 

quase igual número dava início a um processo nesse sentido (PEREIRA, 1998,IV). A percepção de um tempo 

de rápida mudança e dos possíveis efeitos nos territórios ultramarinos portuguesa alertou sectores 

académicos portugueses para a necessidade de estudos no âmbito das Ciências Sociais, em especial da 

Antropologia, uma Antropologia que não fosse exclusivamente física e considerasse a Etnologia  (CASTELO, 

2010:90). A criação do Centro de Estudos Políticos e Sociais na Junta de Investigação do Ultramar, em 1956, 

correspondeu a esta vontade, na sequência de uma proposta de Adriano Moreira, apoiada por Raúl Ventura, 

subsecretário de Estado da Administração Ultramarina junto do então ministro do Ultramar, Sarmento 

Rodrigues.29 Neste enquadramento, Jorge Dias, que fazia parte do Conselho Consultivo do CEPS, efetuou em 

1956, uma missão exploratória de natureza etno-antropológica a Moçambique (além da Guiné e Angola) e 

em 1957 passou a dirigir, a convite de Adriano Moreira, a recém-criada Missão de Estudo das Minorias 

Étnicas do Ultramar. Até às vésperas da inspecção a Moçambique levada a cabo por Mário Costa, Jorge Dias 

efetuou três “campanhas” no Norte de Moçambique sobre os macondes, etnia culturalmente bem 

identificada, estendendo-se pelo Tanganhica britânico, o qual se encaminhava para a independência, 

formalizada em 9 de Dezembro de 1961, com a Tanzânia de Julius Nyerere.30 

                                                                                                                                                                    
Dezembro de 1962, quando foi substituido por António Augusto Peixoto Correia. Desenvolveu um projecto 
“nomeadamente pelo uso de um novo conceito de intelligence” a partir do Centro de Estudos Político-Sociais da Junta 
de Investigação do Ultramar, Maltez, p. 520. 
27 Loulé, 20 de Junho de 1911 - 1968, governador entre 1958 e 1961.  
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Correia_de_Barros> [Cons. 15 Maio 2013]. 
28 Manuel Maria Sarmento Rodrigues (Freixo de Espada-à-Cinta, 15 de Junho de 1899 - 1 de Agosto de 1979), 
governador entre 1961 e 1964.  
29 Cláudia Castelo, “As missões do Centro de Estudos Políticos e Sociais” In Viagens e missões científicas nos Trópicos: 

1883-2010. Lisboa: IICT, 2010, p. 90 e MOREIRA, Adriano José Alves – Adriano José Alves Moreira (depoimento, 2010). 
Lisboa: IICT, 2010, p. 1. Data da entrevista: 7 de Abril de 2010 Nome do projecto: «Património científico: colecções e 
memórias» Entrevistadora: Cláudia Castelo 
Imagem: Rogério Abreu. <http://actd.iict.pt/eserv/actd:MOAM/ACTD_Depoimento_AM.pdf> [Consult. 15 Maio 2013]. 
30 Sobre estas “campanhas”, em particular o objecto e a metodologia científicas e o uso paralelo para a governação 
ultramarina portuguesa, V. Pereira, 1998, p. XXXII e seguintes. Adriano Moreira no depoimento citado, enquadra-as da 
seguinte forma: “eu julgo que introduzi isso, a ciência política. Ciência Política, Relações Internacionais, Estratégia, é 
que os governos locais eram muito exercidos por militares em todo o Ultramar, até também os governos-gerais, 
Ultramarinos], (...) como tinha aquela ideia de que o contacto de culturas ia ser infectado pelo racismo de sinal 
contrário, e que isso podia ser um desastre enorme, como foi em muitos lugares, também concluí que a Antropologia 
Cultural, tinha que entrar no ensino com grande importância, e pedi ao Jorge Dias. Eu organizei-lhe uma missão de 
estudos, que foi sobre os Macondes (...) 
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2.2. Um inspetor experiente e mandatado 

Quem era Mário Augusto da Costa?31 Nascido no Porto, em 1893, faleceu em Lisboa em 1968, tendo assim 

66 anos quando nomeado para esta inspeção. Iniciara a carreira militar como voluntário e em Julho de 1917 

foi incorporado como alferes numa unidade de infantaria do Corpo Expedicionário Português em França, 

tendo participado na dramática batalha de La Lys em Abril de 1918. Regressado a Portugal em 1919, viveu 

em Moçambique desde este ano até cerca de 1941. Primeiro, colocado na Guarda Nacional Republicana da 

então Lourenço Marques e, já como tenente, na 1ª Bateria Indígena de Metralhadores, entre 1922 e 1929. 

Teve a seguir postos de responsabilidade na Companhia de Moçambique, na Repartição Militar do Governo 

do respetivo território (atuais províncias de Manica e Sofala), tendo desempenhado funções de gerente da 

Junta do Crédito Agrícola, diretor da Repartição de Estatística e Propaganda e promotor de Justiça do 

Tribunal Militar deste território, bem como de chefe de circunscrição de Manica e chefe de circunscrição de 

Marromeu, em Sofala. É como capitão de infantaria na reserva que foi nomeado inspetor administrativo do 

Quadro Comum do Império e colocado na Inspeção Superior da Administração Colonial em Julho de 1942. 

Em 1943 foi nomeado para inspecionar a Guiné e em 1945 para proceder a um inquérito na Casa dos 

Estudantes do Império, tendo seguido no último mês deste ano para Angola onde desempenhou funcões de 

inspector administrativo chefe e governador interino da Província de Malange em 1946. A partir do ano 

seguinte beneficiou de licença ilimitada, tendo sido nomeado vogal do Conselho Superior de Disciplina do 

Ultramar em 1956 e inspector superior da Administração Ultramarina em Janeiro de 1959. Ao longo dos 

anos tinha-se igualmente dedicado a pesquisar documentação (foi encarregado do Arquivo Histórico do 

Quartel General da Colónia de Moçambique) e a divulgar a história de Moçambique, sobretudo na vertente 

militar, integrando elementos estatísticos e colaborando na organização de exposições coloniais, 

circunstâncias que também explicam ter sido vogal do Centro de Estudos Históricos Ultramarinos.32 É este 

homem, de formação militar, larga vivência moçambicana, experiência organizativa, curiosidade pela 

história, casado e pai de três filhos, e aparentemente próximo do inspetor chefe que, a quatro anos da 

aposentação, foi escolhido para reportar o que se passava em Moçambique no quadro de responsabilidades 

da administração ultramarina e, num registo e função distintas das de Jorge Dias, colher informação de 

proximidade que as circunstâncias políticas internacionais e no território tornavam urgentes pelo menos 

para parte da governação portuguesa. Acompanhado da mulher e secretariado eficazmente por Aníbal Ribas 

                                                 
31 Sobretudo a partir do apontamento de Filipe Gastão de Almeida de Eça, 1970: 365-368. Além disso, no AHM e no 
AHU existem por um lado um processo individual militar e um boletim individual de participação no Corpo 
Expedicionário Português na I Grande Guerra e, por outro, três processos individuais militares e um processo individual 
na Inspeção Superior da Administração Ultramarina, cuja comunicação, de acordo com a legislação atual, é restringida 
até 2018 (50 anos após a data da morte) no que respeita aos dados pessoais não públicos ou que possam afetar a honra 
e intimidade da vida individual e familiar e a sua imagem. 
32 V. lista de estudos e publicações em Eça, “Capitão Mário Costa”. 
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Lopes Praça, secretário de circunscrição em Moçambique e que fora chefe de posto administrativo em Timor 

em 1946, Mário Costa deslocou-se não apenas a Lourenço Marques e ao respetivo distrito mas também aos 

então distritos de Manica e Sofala, Zambézia, Moçambique, Niassa e Cabo Delgado, além da África do Sul, no 

contexto da inspecção à Curadoria dos Índigenas Portugueses sediada em Joanesburgo. Teve de ultrapassar 

situações no interior da administração ultramarina que dificultavam a atividade inspectiva, por vezes 

propositadamente. Umas, de natureza administrativa, como a atribuição de um subsídio diário para o 

secretário, outras logísticas, seja de instalação de gabinete de trabalho da inspeção seja de alojamento, 

nomeadamente numa das deslocações em território moçambicano. Neste último caso, o comportamento 

conluiado de alguns funcionários deu origem à apresentação de queixa pelo inspector superior, conforme 

consta do relatório. Outras ainda de conflito de jurisdição, como aconteceu com a divergência entre o 

presidente do Conselho Disciplinar Central José Osório de Melo Gouveia e o inspetor superior Mário Costa, a 

propósito da competência inspetiva da ISAU em relação aos conselhos disciplinares, os quais, na opinião 

deste, não eram abrangidos pela Inspeção Superior de Justiça. Adriano Moreira, já ministro, enviou 

telegrama com despacho favorável a Mário Costa, seguindo parecer do inspetor chefe Serpa Rosa e do 

subsecretário de Estado da Administração Ultramarina Costa Freitas. Por sinal, o relatório sobre aquele 

Conselho Disciplinar foi apreciado primeiro em Lisboa e só depois enviado ao governador-geral.  

2.3 Uma inspeção dinâmica e um relatório de convicção 

 Na “Explicação necessária” que introduz o volumoso e bem organizado relatório,33 Mário Costa dá o tom da 

atitude afirmativa que o guiou na inspecção e do modo dinâmico como estruturou o relatório, com vista a 

produzir efeito concreto. Além disso, valoriza naturalmente o muito trabalho efetuado e o reconhecimento 

superior que foi tendo, destacando os despachos “animadores” do Prof. Dr. Adriano Moreira e o apreço 

manifestado pelo subsecretário Dr. Costa Freitas.34  

Refere a prática seguida de elaborar um relatório refletindo o trabalho produzido com referência “no geral 

copiosa” do “que viu”, por interpretação do artº 399º da Reforma Administrativa Ultramarina. Mas acentua 

                                                 
33 Inspector superior Mário Costa. Inspecção Superior de Administração Ultramarina. Inspecção à província de 
Moçambique. 1960-1961. Vol. 1. Serviços e Diversos. 1963.03.30. Dactilografado. 448 fl. Quadros estatísticos. 
Documentos anexos. Relatórios parciais sobre várias instituições. Vários números de processo, consoante os ofícios que 
estão anexos, PT/AHU/MU/ISAU/Secção I - A2.050.03/021.00132; Inspector superior Mário Costa. Inspecção Superior 
de Administração Ultramarina. Inspecção à província de Moçambique. 1960-1961. Vol. 2. Distritos. 1963.03.30. 
Dactilografado. 365 fl. Quadros estatísticos. Cartas topográficas. Documentos anexos. 20 fotografias de edifícios 
públicos, instalações habitacionais e outras. Inclui "Palestra sobre a acção do Comandante Augusto Cardoso em 1884-
1885 (travessia da região do Niassa) " e fotografias do mesmo. PT/AHU/MU/ISAU/Secção I - A2.050.03/021.00133 
34 Professor no ISCSPU, subsecretário de Estado da Administração Ultramarina, de 13 de Abril de 1961 a 4 de Dezembro 
de 1962, um dos principais colaboradores de Adriano Moreira. Diplomado pela Escola Superior Colonial em 1944, 
iniciou uma actividade administrativa, tendo chegado a inspetor do Ministério do Ultramar. Politipedia 
<http://www.politipedia.pt/freitas-joao-da-costa/> [Cons. 20 Maio 2013. 
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que “sem a vivência do facto e do momento” esquece-se muita coisa e sobretudo “a narração perde o 

sentido persuasivo”. Por isso, o inspetor superior preferiu ir redigindo in loco por sector ou assunto, um 

relatório “privativo”, que enviava logo para a ISAU em Lisboa, encaminhando uma cópia para o governador-

geral de Moçambique. Com este procedimento quis, nas suas palavras, evitar o inexpressivo “visto”. Estes 

relatórios específicos eram, por sua vez objecto de despacho do Inspector Chefe e/ou do subsecretário de 

Estado da Administração Ultramarina e apreciados ou também despachados pelo ministro do Ultramar. De 

tais despachos era dado conhecimento ao inspector superior, inicialmente através do governador-geral de 

Moçambique. No entanto, por pedido confidencial de Mário Costa, passaram a ser-lhe transmitidos 

diretamente, o que parece denotar alguma quebra de relação com o governo-geral de Pedro Correia de 

Barros.35 

Depois da inspeção e já em Lisboa, o inspetor superior da Administração Ultramarina reuniu os relatórios 

com os despachos e juntou a documentação que considerou conveniente, ficando o relatório, encadernado 

em dois volumes, formalmente concluído em final de Março de 1963. No ofício 876, datado da véspera do 

seu regresso de Moçambique, em 25 de Julho de 1962, mencionava o seguinte: entrado na capital 

moçambicana com um papel, a guia de marcha, saiu com “um arquivo de grande número de pastas e 

documentos soltos”, reunindo as respostas do que ia inquirindo, propostas e outros trabalhos que lhe 

entregaram e elaboravam, tendo expedido “956 ofícios e telegramas” aos vários serviços e governos 

distritais,36 alguns bastante extensos, sobretudo os que envolviam questionários, em grande número, 

“cuidadosamente meditados” para serem melhor compreendidos por quem tinha de responder. Mário Costa 

é claro quando explica que os relatórios devem exprimir a opinião pessoal do autor, na dupla modalidade 

técnica e administrativa, com propostas de melhoria, ser escritos com vivacidade, sem rodeios, nem 

banalidades “tanto do gosto de uma burocracia estática”. Neste caso caso concreto e voltando às suas 

palavras, fez uma “Exposição sentida (de dentro, digamos) como entendemos ser próprio de quem chega o 

mais alto grau da carreira e pense não ter necessidade de circundar as descrições e correspondente opinião 

de formalidades indefinidas umas, irresolutas outras, onde se pretenda mais agradar do que concorrer para 

o aperfeiçoamento dos serviços (…) e a salvaguarda do interesse público”. O relatório traduz, no essencial, 

esta vontade de atempadamente informar e sugerir caminhos para decisão. 

Os índices de cada um dos volumes do relatório fornecem-nos pistas, próximas da perspectiva do autor 

individual e do colectivo, quanto ao tipo de informação neles contida. Do índice da 1ª Parte ou vol. I 

constam, além da Explicação necessária e do Despacho de nomeação: Comunicação de despachos 

                                                 
35 Ofício de Mário Costa para o Inspector Chefe, Lourenço Marques, 29 de Junho de 1960, PT/AHU/MU/ISAU/Secção I - 
A2.050.03/021.00133, p. 5. 
36 E recebido 846, cf. refere mais à frente, no vol. I, p. 25-28 
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superiores ao inspector; Nomeação do secretário da inspecção; Atribuição de um subsídio diário ao 

secretário; Louvor ao secretário; Descrição do que se efectivou durante a inspecção e despacho superior; 

Direcção dos Serviços da Administração Civil; Inspecção dos Serviços Administrativos e dos Negócios 

Índigenas; Propostas sobre realização das inspecções administrativas; Direcção dos Negócios Índigenas; 

Curadoria dos Índigenas Portugueses na União da África do Sul; Nota sobre o inquérito realizado a actos 

atribuídos ao Curador; Ofício do inspector para a gerência da W.N.L.A.;37 Parecer nº 44, de 11-IX-62, sobre 

nomeação do Curador (Delegados no estrangeiro do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social, 

prestado na Inspecção Superior); Imprensa Nacional de Moçambique; Conselhos Disciplinares (Central e 

Distritais); Queixa apresentada contra três funcionários do quadro administrativo). O índice da 2ª Parte ou 

vol. II integra: 1º Relatório sobre a política algodoeira na Zambézia; 2º Relatório sobre a política algodoeira 

na Zambézia; Arroz; Assistência e protecção ao trabalhador indígena e fiscalização privativa do trabalho; 

Mantas dos trabalhadores indígenas; Contabilidade dos distritos; Composição e uso dos uniformes dos 

funcionários administrativos (alteração às instruções sobre); Contribuição braçal (sobre o regulamento da); 

Sistema de cobrançasdas taxas anuais da licença de utilização de receptores de radiofusão (modificação do); 

Gratificação de isolamento ao pessoal administrativo; Lar dos funcionários administrativos; Estudo sobre o 

comércio de gado entre indígenas e não índigenas; Folha de serviço dos funcionários administrativos. 

Se bem que Mário Costa se debruce, por vezes minuciosamente, sobre aspetos de organização funcional e 

administrativa, incluindo relativamente a arquivos de vários serviços,38 o assunto recorrente é o do trabalho 

índigena, como o próprio refere: “preocupou-nos tudo o que dizia respeito aos indígenas, a isso dedicando a 

nossa melhor atenção” (RELATÓRIO, vol. I: 25). A impressão geral que transmite sobre a ISANI de 

Moçambique é a seguinte: “arrumação, boa; ação, pouco notada”. Ou seja, os relatórios da ISANI não têm 

efeito. Além disso refere que o que apurou foi extra-oficialmente, nunca pelo Governo-Geral de 

Moçambique, como por exemplo: falta de instalações para os trabalhadores indígenas em quantidade e nas 

condições de lei; inobservância das tabelas alimentares nas refeições a distribuir obrigatoriamente; tarefas 

mal organizadas “prejudicando a economia de trabalho”; falta de ambiente social para “distração do 

indígena trabalhador”, como jogos; inobservância da assistência social; necessidade de procedimento contra 

entidades patronais incumpridoras; rara verificação do uso da contribuição braçal no interesse colectivo do 

indígena; ausência de alojamentos para autoridades gentílicas em grande parte das divisões administrativas, 

quando chamados às sedes; atraso no pagamento de salários ao trabalhador indígena do Estado; 

necessidade de visitas dos agentes do Curador dos Negócios Indígenas aos locais de trabalho. 

                                                 
37 Witwatersrand Native Labour Association, empresa de recrutamento de trabalhadores para as minas da África do Sul. 
38 Referências que incluem indicações para o destino de documentação, as quais serão sistematizadas em outro 
momento. 
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Mário Costa é frontal quanto ao ofício em que o secretário da Curadoria dos Indígenas Portugueses na África 

do Sul J. Lopes Domingues, se manifesta surpreso pelas faltas que o inspector superior tinha encontrado no 

acampamento da W.N.L.A., usado para trânsito dos trabalhadores. Lopes Domigues alegava que muitas 

centenas de europeus, incluindo do Protetorado Britânico, nunca tinham encontrado motivos para 

sugerirem modificações e que Mário Costa devia estar influenciado por comparar condições de vida dos 

europeus em Portugal com as dos indígenas em África, ao que este último despacha: “As pessoas que 

visitaram o compoud são turistas. Eu sou inspector: vejo”.39 Usando o relatório da ISANI para a Inspecção 

Superior, afirma que  se verifica “que é mais o mau que o bom” e “que é tudo muito lento”, acrescentando 

“os dias de hoje não se conformam com isso porque a pouca consistência dessa ação não fica com a precisa 

solidez, antes bem frágil, para resistir aos ventos que correm de vários lados…” e continua, mais adiante, “O 

“direito à vida” do patrão não pode ser superior, humanamente, ao dos trabalhadores indígenas que para 

ele trabalham – mais até para ele do que para eles” (RELATÓRIO, vol. I: 113). A propósito de relatórios 

sobre a Curadoria na África do Sul, alude aos acontecimentos de Sharpeville (i.e., à manifestação nesta 

cidade sul africana, em 21 de Março de 1960, contra a Lei do Passe que restringia a circulação dos negros e à 

violenta repressão que se lhe seguiu) bem como à aplicação a Joanesburgo do “Group Areas Act” 

(determinando áreas de habitação para cada raça, em conformidade com o que já acontecia em Pretória) o 

que tinha implicações na localização do edifíco da Curadoria. Também se refere à percentagem que os 

funcionários da administração colonial recebiam na repressão da emigração clandestina (emigração esta 

sem benefício para o Estado) o que prudentemente considerava de “certa complexidade” apesar de “justo” 

(RELATÓRIO, vol. I: 119). Mário Costa defendia duas linhas de atuação: proteção aos trabalhadores e 

simultaneamente vigilância “mais do que até aqui” para “evitar que façam da África do Sul trampolim para 

se juntarem aos “políticos” nativos portugueses que se encontram já espalhados pelos territórios vizinhos 

fazendo, escusado dizê-lo, propaganda contra nós” (RELATÓRIO, vol. I: 185).  

Associada à questão do trabalho indígena, a política algodoeira é igualmente foco da atenção do inspector 

superior que integra no relatório correspondência militar secreta sobre a “Perturbação do ambiente em 

Mocuba (Distrito da Zambézia)”, incluindo um parecer do General J. Beleza Ferraz, para o Ministro da 

Defesa, General Júlio Botelho Moniz, no sentido de averiguar da “verdade das informações” para “soluções 

justas” evitando-se os pedidos de auxílio das Forças Armadas “a qual deve constituir recurso extremo e 

nunca guarda-costas de indivíduos ou funcionários ambiciosos e responsáveis por ambiente propício a 

perturbações desencadeadas por aventureiros audaciosos”. Inclui igualmente o despacho de Botelho Moniz 

para ser dado conhecimento daquele parecer à Presidência do Conselho de Ministros e ao Ministro do 

Ultramar que, por sua vez determina, em 8 de Agosto de 1960, que Mário Costa, com prévio conhecimento 

                                                 
39 Despacho de 26 de Maio de 1960 sobre ofício de 20 de Maio de 1960. 
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do Governo-Geral de Moçambique, efetue sobre o caso um inquérito “urgente e prudente” (RELATÓRIO, 

vol. I:259-260).  O Secretariado Geral da Defesa Nacional informara, no início desse mês, que se verificavam 

abusos na demarcação de áreas, na classificação do tipo de algodão e nos preços.  

O inspector superior defendeu o aumento no pagamento do algodão aos trabalhadores indígenas 

recordando que, anos antes, em Milange, as mulheres tinham espalhado pelos caminhos o algodão colhido, 

em virtude do seu baixo preço. Defendeu igualmente e se necessário, indemnização pela empresa, devido às 

disparidades de preço que deveriam ser conferidas com a Junta de Exportação do Algodão.  

Mário Costa, a este propósito, é novamente afirmativo: “E nisto de povos índigenas temos de não esquecer 

– e é para o que serve a história: para aprendermos a viver – que tantas e tantas rebeliões em África, seja 

Moçambique, seja onde for, tiveram o rastilho em prepotências praticadas pelo colonizador, suportadas 

bovinamente durante anos e anos até ao ponto em que, como em tudo (material ou moral), se ofende por 

carga demasiada e chamado “coeficiente de resistência” (RELATÓRIO, vol. I: 280). Mais à frente, insiste: “Já 

não é possível ampararmo-nos hoje em bordões que passaram de moda: a nossa “boa política indígena” e a 

“amizade dos povos autóctones”. “Somos de facto ainda os senhores. Mas é preciso não deslembrar que a 

consciência do indígena começou a assumir com verdadeiro (e até desordeiro) vigor por toda a África. O 

fenómeno é geral e, por ser íntimo – que nada trava – espontâneo. Vemo-lo progredir …. E a história que era 

mestra da vida - não serve já para aprender. A luta será entre a consciência que desperta (a dos pretos) e a 

da nossa que não desperta .” (RELATÓRIO, vol. I: 289)  

Significativamente, Mário Costa recebeu uma ordem de Adriano Moreira através de telegrama transmitido 

pelo Governo do Distrito Inhambane, datado de 22 de Fevereiro 1961, para se deslocar urgentemente a 

Angola no sentido de, também aí, averiguar a questão do algodão. Mas, como um nota de Março de 1963 

refere no relatório, a deslocação ficou sem efeito, devido aos acontecimentos de Angola que, como se sabe, 

a partir de Março de 1961, marcaram o início da Guerra Colonial / do Ultramar e/ou das Lutas de Libertação.     

Através deste relatório se entende como o arquivo da ISAU, um organismo da administração colonial 

portuguesa que obrigatoriamente reflecte esta condição, assim como outros arquivos espelham em primeiro 

lugar a natureza das entidades que os produzem, constitui, se devidamente contextualizado e lido, uma 

porta aberta para a reconstituição de memórias diversas daquela condição inicial que os tornaria imperfeitos 

para a História de Moçambique. Se as “coisas” nem sempre “são o que são”, a natureza da ISAU e 

documentos como este, explicáveis pelas circunstâncias nacionais e internacionais, fazem do arquivo da 

ISAU um instrumento para melhor conhecermos como as “coisas” terão sido, também em Moçambique.  
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