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Resumo 

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. 

Palavras-chave: África, Moçambique, património e educação 

 

* 

A presente comunicação teve por objetivo tornar público o desenvolvimento do 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 o valor patrimonial 

da Missão Jesuítica e os seus múltiplos e significativos papéis para o país e, principalmente, para a província 

de Tete. 
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Desenvolvido pela empresa brasileira Expomus foi estruturado de forma interdisciplinar, envolvendo 

museologia, arquitetura, arqueologia, restauração, economia, antropologia e história, com o objetivo de um 

elaborar um masterplan para a requalificação da Missão e suas adjacências, o que envolveu 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.  

O trabalho 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 as expectativas da população para com a requalificação 

do complexo e Masterplan, que reuniu a conceituação integrada do desenvolvimento dos projetos 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. 

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

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

Em todo o processo, buscou-se reconhecer e qualificar os diversos sentidos que a Missão Jesuítica de São 

José de Boroma desempenhou para Moçambique e, principalmente, para a região e, com isso, identificar as 

suas vocações e os seus usos históricos e simbológicos, para embasar o partido de restauro arquitetônico e 

as demais proposições. 
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O alicerce da nossa proposta é o conceito de ecomuseu ou museu de território, que alarga o conceito de 

patrimônio e, principalmente, inclui a população local em todas as etapas de criação, de funcionamento e de 

extroversão do museu. 

“Esse quadro patrimonial compreende a paisagem, os fatores favoráveis ou desfavoráveis à vida dos homens 

e às suas atividades sociais e econômicas. Compreende também a linguagem, as crenças e os ritmos da vida 

cotidiana, a relação tradicional com os territórios vizinhos e as entidades de nível inferior e de nível superior, 

hierárquica e administrativamente.” (VARINE, 2012). 

O patrimônio é ainda um recurso fundamental para o desenvolvimento e um potencial indiscutível para a 

transformação da vida das populações. Privilegiou-se, portanto, a participação das comunidades em todo o 

processo, seja durante a expedição ao local, organizada entre os dias 16 e 24 de abril de 2012, na qual a 

equipe ouviu a Igreja, as autoridades político-institucionais locais e regionais, bem como a população local. 

A equipe contou com a participação do arquiteto Eduardo Colonelli, do arqueólogo Paulo Zanetinni e do 

restaurador Júlio Moraes, que buscaram conhecer a gênese e a evolução do assentamento, relacionando 

seus objetivos e seus significados com as edificações que foram sendo erguidas, identificando suas funções e 

características expressivas, com destaque para os corpos principais da Igreja, da antiga escola e do 

ambulatório.  

Foram pesquisados vestígios e remanescentes das ocupações do sítio, enquanto se realizou a observação in 

loco de bens agregados e do acervo móvel (imaginária, adereços e utensílios litúrgicos originais 

remanescentes), pré-prospecções pictóricas das características de parte das pinturas decorativas e artísticas 

existentes nos edifícios, além do levantamento de dados para o desenvolvimento futuro do projeto de 

adaptação, modernização e complementação dos elementos de infraestrutura.  

A constituição desse grupo referenda, para a natureza de projeto proposto, a necessária relação de 

interdisciplinaridade das diversas áreas do conhecimento envolvidas, ou seja: arquitetura, paisagismo, 

antropologia, arqueologia, história e memória. 

Em paralelo ao trabalho de campo foi elaborada uma pesquisa histórica preliminar e um levantamento de 

fontes primárias, nos arquivos de Lisboa, tanto como fonte de alimentação do projeto como para 

aprofundamento futuro. 

O TERRITÓRIO 

Moçambique está localizado na costa oriental da África Austral e está dividido politicamente nas províncias: 

Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo, onde fica a 

capital do país, que hoje também se chama Maputo. 
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Boroma pertence à província de Tete, que conta com um total de 1.807.485 habitantes (incluindo taxa de 

omissão/população não recenseada). Observa-se que 13,7% dessa população residem nas áreas urbanas e 

86,3% nas áreas rurais. De 1997 a 2007, a população da província aumentou em 581.477 habitantes – um 

incremento de 47,4% – o que nos permite afirmar que é uma província em crescimento. Os distritos de 

Angônia (16,8%), Moatize (12%), Mutarara (11,6%), Tsangano (9,5%) e Changara (8,8%) são os mais 

populosos e juntos concentram quase 60% da população da província (INE - Censo 2007). 

A MISSÃO DE SÃO JOSÉ DE BOROMA – ALGUNS APONTAMENTOS HISTÓRICOS 

 

Imagem 1 – Vista panorâmica da Missão Jesuítica. Boroma – Tete, Moçambique. Acervo Expomus. 

 

A Missão de São José de Boroma foi construída no contexto das transformações trazidas pelos anos de 1880 

e 1910, período conhecido como “segundo ciclo das missões portuguesa”(ALMEIDA, AZEVEDO, 2001, NEVES, 

2001:469-584) ou “ressurgimento missionário” – em que a África apare como um novo campo de trabalho 

para as congregações religiosas – e que foi marcado pelo estabelecimento de inúmeras paróquias e missões.  

A Missão de Boroma foi fundada em 1885, por Victor J. Courtois, Jan Hiller e Itsvan Czimmerman. O primeiro 

assentamento revelou-se insalubre, o que determinou que, em 1892, ocorresse o seu traslado para a colina 

de São José, próxima ao local inicial.  
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Ali se desenvolveu o assentamento definitivo da Missão de Boroma, reconhecida pela grandiosa igreja, duas 

residências, duas escolas, dois internatos, hospital e uma oficina de artes e ofícios.  

Já no ano de 1890, as irmãs da congregação de São José de Cluny, as “irmãs da Missão”, convidadas pelos 

jesuítas, chegaram a Boroma. Elas foram as primeiras missionárias em Moçambique, iriam assegurar a 

alfabetização e evangelização das mulheres e das crianças do sexo feminino, o funcionamento da escola e 

internato femininos, e iriam ajudam nos trabalhos relacionados com o hospital. 

A grande importância que as missões tiveram neste período de domínio colonial em Moçambique, como em 

outras partes da África, esteve relacionada com o acesso à língua e à instrução por parte dos povos 

africanos, embora de forma limitada e controversa, em muitos casos. 

A ação missionária desse período, levada a cabo por portugueses e estrangeiros, estendeu-se a outras 

missões: Quelimane, onde fundaram um colégio, era o centro principal das missões jesuíticas em 

Moçambique; Sena; Tete; Chupanga; Mopeia; Tumbini/Milange, fundada em 1890, mas incendiada e 

completamente destruída em 1894; Inhambane, fundada em 1890 e abandonada em 1898; Coalane, 

também fundada em 1890; Rico-Miruru/Zumbo, fundada em 1892, onde foi erguida uma igreja de 3 naves, 

considerada monumento nacional; Chunpanga, fundada em 1895; e Lifidzi/Angónia, fundada em 1908.  

Como consequência da instauração da República Portuguesa, em 1910, foi decretada a expulsão dos jesuítas 

de Portugal e das suas Províncias Ultramarinas. Depois disso, os missionários tiveram de fato de deixar as 

missões, e a eles foi permitido levar apenas os livros, instrumentos astronômicos e diferentes estudos. 

O decreto de expulsão dos missionários jesuítas de Moçambique levou ao abandono da Missão da Zambézia. 

Entre 1912 – ano em que, no mês de fevereiro, lá chegaram um padre e dois irmãos do Verbo Divino – e 

1916, a Missão de Boroma foi atendida por membros desta congregação religiosa alemã. Estes, no entanto, 

com a entrada de Portugal na I Guerra Mundial, contra a Alemanha, em 1916, foram obrigados a abandonar 

Moçambique. A partir desse momento, foram os padres da Sociedade dos Missionários da África, também 

conhecidos por Padres Brancos, que, embora em número reduzido e com meios limitados, asseguraram o 

funcionamento da Missão. 

Após 1940, foi facilitada a entrada de missionários em Moçambique, com isso a Companhia de Jesus 

retomou o seu trabalho em 1941. Deu-se, assim, a refundação da Missão de Boroma, em 1943, e da escola 

de artes e ofícios de Boroma, em 1945. 

No mesmo período foram fundadas as missões de Marara (1944), Fonte Boa (1945), Chiritse, Furancungo 

(1957), Mpenha, Vila Coutinho/Ulongue (1963), Msaladzi (1965), Zóbue (1966), Dómue (1973) e o 

estabelecimento de uma residência em Lourenço Marques/Maputo, em 1964. 
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Quando, em 1943, os padres Manuel Lopes e Manuel Teixeira e os irmãos Francisco Lopes, Francisco 

Loureiro e Manuel Rodrigues chegaram a Boroma, a Missão apresentava-se muito degradada em termos do 

edificado e desmantelada em termos dos materiais e instrumentos necessários às atividades das escolas, 

residências e oficinas, só funcionando a escola rudimentar. A propriedade agrícola estava invadida por mata 

bravia e o seu aqueduto de irrigação derrubado em vários pontos. 

Os primeiros trabalhos desenvolvidos envolveram a reabilitação da Igreja e de alguns antigos edifícios e a 

modernização da oficina de carpintaria. Por outro lado, foram construídos novos edifícios para os internatos 

e para a escola. 

Apesar das dificuldades materiais, quando os jesuítas se reinstalaram, surgiu a ideia de aproveitar os 

edifícios de Boroma para uma Escola Normal de professores indígenas, a Escola Normal de Boroma. A 

necessidade da Escola Normal era evidente, dada à falta de professores em Moçambique e à necessidade de 

prover as escolas de professores africanos, que constituíam os principais auxiliares das atividades 

educativas. Por outro lado, existia apenas uma Escola Normal no sul da colônia. 

A Escola Normal de Boroma começou a funcionar em 1 de outubro de 1945, tendo como seu diretor 

Sebastião Resende, que se encarregou de formar professores para a diocese da Beira, que compreendia as 

atuais Províncias da Manica e Sofala, Tete e Quelimane. 

A Escola Normal de Boroma é tida como uma das obras mais importantes dos missionários jesuítas, já que os 

professores africanos eram, na realidade, os principais responsáveis pela instrução das populações. 

As atividades diárias estavam divididas entre as aulas, os trabalhos agrícolas na propriedade rural e outros 

serviços necessários ao funcionamento da Missão. A Escola Normal encarregava-se também da formação 

daqueles que já eram professores, por meio da realização periódica de reuniões e cursos de 

aperfeiçoamento para os professores. 

O ano de 1966 seria o último ano em que a Escola Normal funcionaria em Boroma. Nesse mesmo ano, a 

Missão de São José de Boroma foi abandonada pelos jesuítas e entregue aos missionários Combonianos. 

Moçambique conquistou a sua independência em 25 de Junho de 1975, com o apoio da FRELIMO - Frente de 

Libertação de Moçambique, movimento anticolonialista fundado em 1962. Liderado por Samora Machel, a 

Frelimo estabeleceu no país um Estado com inclinações socialistas. No final da década de 70, o governo 

apoiou o movimento de libertação da vizinha Rodésia (atual Zimbábue), permitindo-lhe a utilização de bases 

em território moçambicano.  

Em retaliação a esse apoio, teve início o confronto com a RENAMO - Resistência Nacional Moçambicana, 

liderada por Afonso Dhlakama. Até 1980, data da independência do Zimbábue, a Renamo continuou os seus 
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ataques a Moçambique, semeando minas terrestres em várias estradas, principalmente nas regiões mais 

próximas das fronteiras entre os dois países, o que também afetou Boroma e Tete. Quando terminou a luta 

na Rodésia, a África do Sul substituiu-a, passando a apoiar a Renamo. 

Pelos anos de 1980 a guerra civil sofreu uma escalada e o conflito tornou-se extremamente brutal. Os 

sistemas de saúde e educativo de Moçambique entraram em colapso e, em muitas regiões, a produção 

agrícola simplesmente desapareceu. A grande seca de meados da mesma década provocou uma terrível 

fome. Em 1990, registrava-se 1 milhão de mortos pela guerra, cerca de 1 milhão e meio de pessoas tinham 

abandonado os campos e aproximadamente 5 milhões tinham deixado o país. 

Fatores de ordem externa influenciam para o desfecho da guerra, a política sul-africana mudou radicalmente 

e as mudanças do bloco soviético. Perante este novo quadro, as negociações de paz ganham, até que em 

1992 foi assinado o tratado de paz, que terminaria com a guerra; estabeleceria um prazo para a 

desmobilização das tropas e planos para eleições multipartidárias sob a supervisão das Nações Unidas. A 

força de paz da ONU foi colocada no terreno e, com ajuda internacional, pôs-se em marcha um programa de 

repatriação e reestabelecimento dos refugiados. 

Durante o processo de independência e guerra os bens da Igreja foram confiscados e as contas bancárias 

congeladas. Deste modo, as relações entre a Igreja e o Estado foram tensas até 1980, quando a atitude do 

governo tornou-se mais branda, ao considerar a Igreja uma força importante para a reconstrução nacional.  

Com isso, a Igreja de Boroma deixou de funcionar e foi ocupada para ações da revolução, sendo devolvida à 

Diocese em 1988, quando, de novo, foi aberta ao culto. Os demais edifícios da Missão continuaram em 

poder do Estado, onde até hoje funcionam duas escolas: Escola Profissionalizante Agrícola e Escola Primária, 

com turmas de 7ª, 8ª, 9ª e 10ª classes. Além das aulas normais, os alunos de ambos os sexos podem usufruir 

de alojamento cedido pelo governo, mediante pagamento de taxa trimestral. Os professores e funcionários 

também podem residir na Missão. 

A REORGANIZAÇÃO DA MISSÃO – UMA JUSTIFICATIVA MUSEOLÓGICA 

A nova ocupação do Complexo Jesuítico parte do conceito da “nova museologia”, que surgiu no final da 

década de 1960, momento de grande efervescência cultural e política no Ocidente, que modificou também 

para o pensamento a propósito dos museus e gerou, entre os anos de 1968 e 1972, uma série de discussões 

sobre: tráfico de bens culturais, afirmação do papel político dos museus, novas teorias sobre a ideia de 

ecomuseu e de museu integral. 

“A partir dessas discussões nasce o conceito da nova museologia, que hoje pode ser resumida como uma 

estratégia de adaptar melhor o museu a seu tempo e às necessidades das populações” (VARINE, 2012). 
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Desde então, práticas em várias partes do mundo experienciam em diferentes contextos o ideário da nova 

museologia ou da ecomuseologia. A fim de precisar seus conceitos orientadores, cabe aqui elencar algumas 

características que justificam sua aderência com o projeto Boroma Patrimônio: 

• entendimento de patrimônio global, o território; 

• não limitar a ação do museu a um edifício; 

• implantação processual e participativa; 

• ênfase na educação e desenvolvimento local e regional (por meio de geração de renda, benefícios 

concretos, etc.). 

 

Assim, o anteprojeto estabelece que o novo complexo educativo-cultural possa articular três eixos: 

Educação, Cultura e Patrimônio, com vistas ao desenvolvimento local e regional. 

A partir dessa articulação, é proposta uma espacialização que respeite, em primeiro lugar, as próprias 

imposições da realidade local, onde a carência é latente e presente, e onde, consequentemente, qualquer 

desperdício deve ser banido; portanto, deverão ser priorizados espaços multiusos e a manutenção da maior 

parte de construções já existentes, com o mínimo de inserções possíveis. E, acima de tudo, tem como 

objetivo respeitar e harmonizar as vocações do espaço, da paisagem e as expectativas da comunidade, ou 

seja, repercutir as informações coletadas junto à estrutura política e comunitária da localidade, bem como 

os seus representantes provinciais. 

Com base nesses princípios norteadores, a proposta buscará estabelecer áreas de convivência, formação, 

circulação e contemplação, contando com: 

 

1. preservação da Igreja e suas funções de culto (atribuindo-lhe, inclusive, novas funções sociais); 

2. criação de museu e de caminhos de memória dentro e fora do  

Monte Boroma; 

3. manutenção e modernização da Escola Técnico Profissional Agrária; 

4. criação de uma Escola de Turismo e Hospedaria; 

5. infraestrutura para as classes da educação formal e expansão para  

o ensino secundário (11ª e 12ª). 

As escolas deverão reunir, de forma qualificada, anseios da população, no que diz respeito a cursos de 

culinária/gastronomia, carpintaria, construção civil, costura, entre outros, da mesma forma que deve formar 

os jovens da região e adjacências para a gestão do patrimônio e da cultura. Além desse atendimento 
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curricular, a qualificação desses espaços, permitirá que a comunidade possa propor outros cursos a serem 

ministrados em períodos intercalados ao horário das aulas normais. 

Os representantes provinciais destacaram a relevância turística e patrimonial de Boroma e as sinergias que 

um projeto que alie desenvolvimento regional e cultura pode ter com os planos estruturais do Governo, já 

que o fortalecimento da identidade, a educação e a geração de renda constituem a principal diretriz da 

federação. 

No que concerne à educação, a opção tomada pelo projeto foi privilegiar dentro do Ensino Secundário Geral, 

o Ensino Técnico Profissional, que abrange a faixa etária de 13 a 18 anos. Essa opção respeita, em primeiro 

lugar, a demanda latente pela formação dos jovens, a necessidade de inserção no mercado de trabalho, bem 

como no acelerado processo de desenvolvimento da região. 

Apresentamos abaixo, de forma sucinta, a proposta de espacialização e reorganização do complexo, que 

estará detalhada e ilustrada no Estudo preliminar de Arquitetura. 

A setorização estabeleceu como marco referencial a criação de cinco Praças, que invocam para o projeto o 

sentido público e afetivo desse espaço socialmente reconhecido e apropriado. Além da noção da praça como 

espaço público de convivência, compartilhada em várias sociedades, a ideia de pensar a ocupação de fora 

para dentro está relacionada à característica cultural que dá ênfase aos ambientes externos – seja para o 

convívio, seja para o trabalho. Já os internos, parecem ser menos importantes, mesmo nas atividades 

cotidianas.  

Desta forma, as praças estabelecem os pontos de convivência, articulam os caminhos, as trilhas da 

arqueologia, além de criarem as sinergias entre os diferentes públicos do Complexo. 

a) Praça Central: conjunto de espaços abertos e coletivos de permanência – integra o Setor Residencial, 

espaço já caracterizado desde os primórdios da Missão, e a área central (que já tem a conformidade de uma 

praça), com grande espaço livre arborizado, chegada do caminho de acesso alternativo, que liga a escola ao 

povoado local. 

b) Praça do Museu: proposição da transformação da ruína da Escola dos Meninos em Espaço de Acolhimento 

e Centro de Referência, onde estaria a sede do museu e as principais informações do complexo, da 

história/memória local, com direcionamento para os espaços de memória exteriores ao Monte Boroma, bem 

como para as trilhas de arqueologia e ecologia. 
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Imagem 2 – Proposta de intervenção arquitetônica. Acervo Expomus. 

  

c) Praça da Hospedaria: a liberação da área posterior à Casa dos Padres, transformada em Hospedaria, cria 

nova possibilidade de percursos e permanência nesse local, valorizando assim a paisagem hoje pouco visível 

do vale “interno” entre a Missão e a Serra. A Hospedaria proposta tem a potencialidade de estender a 

permanência de visitantes externos no complexo, fomentando o turismo regional e a geração de renda para 

a comunidade. 

d) Praça da Escola: o espaço já generoso existente entre a Casa dos Padres e a antiga Escola Normal poderá 

ganhar amplitude e apresentar-se como um privilegiado espaço de contemplação do rio Zambeze, além dos 

demais pontos de observação já existentes, constituindo um importante espaço de convivência cultural para 

a comunidade.  

e) Praça Mirante do Rio Zambeze: a partir da reestruturação das áreas de Apoio aos Visitantes, o conjunto 

poderá receber um novo espaço que resultará do alargamento da circulação na área frontal à Igreja e à Casa 

dos Padres, comportando um mirante voltado para o vale do rio Zambeze. 
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Imagem 3 – Perspectiva da requalificação da Missão Jesuítica de São José de Boroma. Acervo Expomus. 

 

O Complexo deverá receber todo um programa de comunicação visual e sinalização, que integrará os seus 

novos usos aos já tradicionais, possibilitando que o visitante vivencie o dia-a-dia de ensino/aprendizagem 

das escolas, bem como descubra um pouco do passado e presente da Missão, por meio de exposições, da 

memória e de histórias da população. O programa de mobilização, o aprofundamento da pesquisa história 

em Moçambique/Portugal e o desdobramento do programa de arqueologia subsidiarão esses conteúdos e a 

constituição do programa do museu, explicitado no decorrer deste documento. 

Em conexão ao novo enquadramento do complexo, o anteprojeto previu um plano detalhado de 

mobilização para o período de implantação do projeto, com o objetivo de promover a participação ativa da 

comunidade de Boroma nesse processo, garantindo assim o pertencimento comunitário, a permanência das 

ações propostas, a geração de acervos e a integridade do projeto. 

Em Boroma, foram identificadas poucas organizações da sociedade civil ou grupos ativos e participantes em 

questões referentes à comunidade; apesar disso, consta entre as instituições culturais da comunidade uma 

Escola Agrária, hoje com estruturas precárias. No imaginário da população, apareceu muito fortemente o 

desejo de um maior investimento em agricultura familiar, turismo, tecnologia e comunicação.  

Resumidamente, a partir dessas informações, o Plano de Mobilização propõe que a ação aconteça a partir 

de três eixos principais: o primeiro, de curto prazo, de mobilização da comunidade – a partir do 

fortalecimento da identidade local – para a participação no processo de transformação consequente à 

revitalização; o segundo eixo, de caráter mais estruturante, cria condições para o desenvolvimento de 
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Boroma e a geração de renda, por meio da qualificação e gestão da Escola Agrária e da estruturação de uma 

Escola de Turismo; e, por fim, o terceiro eixo, que propõe a articulação da comunidade com iniciativas e 

organizações em Moçambique, no Brasil ou em outros países, nos campos desenvolvidos pelo Plano de 

Mobilização. Por meio dessa articulação, o plano pretende ampliar as conexões e a rede em que está 

inserida a comunidade de Boroma, facilitando trocas, parcerias e oportunidades. 

O estudo ainda previu um plano de sustentabilidade e viabilização do projeto, com estratégias de gestão e 

manutenção que permitam que o projeto Boroma Patrimônio se efetive e se perpetue de forma a não 

depender exclusivamente dos aportes financeiros de um único patrocinador.  
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