
Página 1 de 10 
 

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 

A SALVAGUARDA DOS MONUMENTOS PORTUGUESES EM MOÇAMBIQUE (1943-1974) 
 

VERA MARIZ1 
Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

verinhamariz@hotmail.com 

 
Resumo 

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 arquitetónico 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 
respetiva 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.  
Efetivamente, 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 Arquiteto Pedro Quirino da Fonseca, assistimos, em Moçambique, ao desenvolvimento de consideráveis 
programas de salvaguarda patrimonial.  
Alguns dos melhores testemunhos da atividade desta comissão parca em meios financeiros e humanos, mas dotada de 
uma consciência patrimonial bastante sólida, são as intervenções projetadas 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 
atividade desenvolvida pela Comissão de Monumentos e Relíquias Históricas a partir de 1943. Por outro lado, como 
forma de ilustrar a atividade 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 arquitetónico, Pedro Quirino da Fonseca, Comissão dos Monumentos e Relíquias 
Histórias de Moçambique 

 
* 

 

Com este estudo pretendemos contribuir, de forma obrigatoriamente concisa, para um saber ainda em 

construção mas da maior importância no universo da teoria da conservação e restauro dos monumentos 

portugueses. Referimo-nos à temática da salvaguarda do património arquitectónico erguido, ao longo dos 

múltiplos séculos de ocupação portuguesa, em Moçambique. Sendo certo que as manifestações de 

consciência patrimonial para com aqueles monumentos não são, independentemente das variações da sua 

intensidade ou evolução, limitadas a um único espaço temporal, iremos, neste momento, limitar-nos ao 

                                                 
1 Bolseira de Doutoramento da Fundação para Ciência e a Tecnologia.  
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período que politica e patrimonialmente corresponde ao Estado Novo (1933-1974) e à actividade da 

Comissão de Monumentos e Relíquias Históricas de Moçambique.  

Como se sabe, na Metrópole, toda a actividade de conservação e restauro dos monumentos nacionais 

estava a cargo de um organismo herdado, pelo Estado Novo, da Ditadura Militar (1926-1933) vigente após o 

golpe de 28 de Maio de 1926: a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Contudo, sendo 

verdade que a criação deste organismo de cariz patrimonial se deveu, inquestionavelmente, ao desejo da 

ditadura marcar, de forma visível e inequívoca, o início de uma nova época assinalada, também, pela 

capacidade de intervir no universo das artes e do património (NETO, 1995: 227-228), não podemos 

reconhecer o sucesso total desta medida. Afinal, deparamo-nos com uma potência colonial que, não 

obstante o facto de ter reconhecido a necessidade de renovar a abordagem e protecção ao património 

arquitectónico português, não reiterou estas preocupações, de forma minimamente análoga, nos territórios 

ultramarinos. 

No entanto, chegados às vésperas do Estado Novo deparamo-nos com um quadro distinto daquele que fora 

o da Ditadura Militar. Aqui, com António de Oliveira Salazar (1889-1970) a liderar uma facção que procurava, 

de forma decidida e convicta, a formação de um regime alicerceado numa nova Constituição, a simples 

negação da I República, tendência da Ditadura Militar, deu lugar ao estabelecimento de um novo sistema. 

Deste modo, estando perante um regime, uma nova ditadura ainda que, desta feita, civil, dotado de uma 

ideologia nacionalista crente na necessidade de proceder a uma obra de “salvação nacional” e de 

“reconstrução nacional” (SALAZAR, 2007: 258, 260, 261) e na legitimidade do Império Português como, de 

resto, comprovam o facto da Constituição Política da República Portuguesa de 1933 considerar matéria 

constitucional as disposições do Acto Colonial de 1930 (Diário do Governo, 1933: 236), e a realização, no ano 

de 1934, da 1ª Exposição Colonial Portuguesa no Porto, seria expectável assistirmos a um novo momento de 

atenção para com os monumentos portugueses.  

Contudo, aquilo que se verifica durante os anos de consolidação do Estado Novo, é, sim, uma atenção sem 

precedentes para com os monumentos erguidos na Metrópole, símbolos eloquentes de um Passado glorioso 

legitimador do Presente, e a ausência de uma atitude idêntica para com as colónias. Ainda assim, quando 

chegamos às vésperas dos anos 60, momento marcado, internacionalmente, pela intensificação da 

contestação anti-colonial manifestada a partir do final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), deparamo-

nos com uma alteração. Isto porque, naquela época, o regime compreendeu a importância dos monumentos 

erguidos, a partir do século XV, nos territórios ultramarinos, como poderosos testemunhos da 

ancestralidade e, consequentemente, da legitimidade da política colonial portuguesa. Com efeito, no ano de 

1958, o regime procurou, tal como nas restantes questões, centralizar o tema da salvaguarda do património 
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arquitectónico português ultramarino, responsabilizando, através do Decreto 41:787 de 7 de Agosto daquele 

ano, a Direcção Geral de Obras Públicas do Ministério do Ultramar pelo universo em estudo. Assim, depois 

de anos de ausência de atenção da Metrópole para com os monumentos ultramarinos, o Decreto 41:787 

definiu que seria da responsabilidade da referida direcção geral “Inventariar os monumentos de interesse 

nacional existentes no ultramar, promover a sua classificação e, eventualmente, o seu restauro, orientando-

o superiormente, bem como aos trabalhos importantes de conservação;” (Diário do Governo, 1958: 757). 

Ainda assim, é importante sublinhar que a ausência de atenção, por parte do governo central, para com o 

universo patrimonial português ultramarino, não é sinónimo de uma total inactividade governamental no 

que concerne a este tema. Isto porque, em momentos manifestamente anteriores à publicação do Decreto 

41:787 de 1958, foram criadas, em algumas da colónias portuguesas, organismos cuja acção, 

inevitavelmente local, incidiu, precisamente, nos monumentos existentes naqueles territórios. Senão veja-se 

como a Índia Portuguesa contava, desde o ano de 1895, com a sua Comissão Permanente de Investigações 

Arqueológicas (Boletim Oficial do Governo do Estado da Índia, 1895: 628). Consideravelmente posterior mas 

igualmente interessante, e desta feita já no continente africano, é a Comissão de Monumentos Provinciais 

de Angola, criada a 24 de Maio de 1922 pelo Decreto nº161, cujas incumbências passavam pela proposta de 

classificação, conservação e restauro daqueles imóveis (Boletim Oficial da Província de Angola, 1922: 137-

138).  

Moçambique, ao contrário de S. Tomé e Príncipe (MARIZ, 2012) ou Cabo Verde (Mariz, 2012), duas 

províncias ultramarinas muito devedoras, ao nível da salvaguarda patrimonial, da centralização desta 

questão a partir do ano de 1958, tinha, desde 20 de Fevereiro de 1943 e do Diploma Legislativo nº 825, a sua 

Comissão dos Monumentos e Relíquias Históricas. Relativamente à criação desta comissão, conforme 

testemunha o próprio diploma, não podemos deixar de apontar o impacto que a degradação ou perda de 

património arquitectónico tiveram na população e nos governantes. A título de exemplo, recorde-se que, à 

época, a Fortaleza de S. Caetano de Sofala, estava já irremediavelmente perdida.  

Afinal, a Fortaleza de S. Caetano de Sofala foi, a par da edificação militar de Quíloa, a primeira construção 

daquela natureza a surgir na costa oriental do continente africano. Construída a partir de 1505, ainda como 

uma fortificação efémera cuja hipotética eternização, através da utilização de alvenaria, teria início um ano 

depois [REGO, 1962: 424-446], aquela fortaleza, da responsabilidade de Pêro de Anaia (?-1506), tornou-se, 

ao longo dos séculos, e muito particularmente durante o Estado Novo, um precioso testemunho memorial 

do domínio português no Oceano Índico durante o século XVI.  Todavia, consequência natural do binómio 

tempo-incúria, aquele bastião da ancestralidade e legitimidade do Império Português, acompanhou, 

inesperadamente, o afrouxamento do colonialismo nacional. Assim, pouco depois do Ultimatum britânico 
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ter enxovalhado o colonialismo português em África no ano de 1890, parte da muralha e da torre de 

menagem, como que prenunciando a agonia do imperialismo português, abateram-se simbolicamente no 

início de um novo século (Governo Geral de Moçambique, 1905). De facto, quando chegamos aos anos 40 do 

século XX, já nada restava da eloquente fortaleza, sendo, no entanto, de sublinhar o facto de se ter 

procurado fazer, no ano de 1939, uma espécie de conservação iconográfica do monumento, através de uma 

reconstituição efémera, mas à escala real, no âmbito da Exposição histórica, cultural, comercial e agrícola da 

Beira. 

Assim, de modo a evitar a repetição de episódios como aquele que acabámos de observar, a Comissão dos 

Monumentos e Relíquias Históricas ficaria, a partir do ano de 1943, responsável, por “investigar, classificar, 

restaurar e conservar os monumentos e relíquias da Colónia, divulgar o seu conhecimento arqueológico-

histórico e promover a sua propaganda cultural e turística.” (Boletim Oficial de Moçambique, 1943: 59-61). 

Tendo em consideração este programa, em tudo idêntico àquele praticado pela Direcção Geral dos Edifícios 

e Monumentos Nacionais na Metrópole, analisemos, brevemente, casos que ilustrem a aplicação destas 

mesmas medidas. 

 

 

 

Imagem 1 - Vista Fortaleza de S. Sebastião na lha de Moçambique. Fotografia da autora, Setembro de 2012  
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Consciente do fracasso de tentativas anteriores, nomeadamente a classificação da fortaleza de S. Sebastião 

na ilha de Moçambique no ano de 1924, a comissão compreendeu a importância de, primordialmente, 

propor ao Governo Geral a classificação de monumentos, relíquias, sítios ou objectos. Assim, pouco mais de 

um ano depois da criação da comissão, foram proclamados vinte e oito monumentos históricos e quatro 

relíquias históricas em Moçambique (Boletim Oficial de Moçambique, 1943: 104), tais como a fortaleza de S. 

Sebastião e o fortim de Santo António na Ilha de Moçambique, o forte de São Lourenço no ilheu homónimo, 

o fortim de Santo António no Ibo, ou a Praça de Nossa Senhora da Conceição em Lourenço Marques. Ao 

longo dos anos as classificações continuaram a ocorrer ainda que, como é possível compreender pela análise 

dos documentos legais, estas tenham paulatinamente diminuído, espelhando, de forma inequívoca, o 

afrouxamento do ímpeto inicial caracterizador da actividade da comissão em estudo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Imagem 2 - Entrada na Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição em Maputo. Fotografia da autora, Setembro de 2012 

 

Por outro lado, cabia, igualmente, à Comissão dos Momentos e Relíquias Históricas de Moçambique propor 

o método de abordagem a cada caso, isto é, apresentar as medidas necessárias para a preservação, restauro 

ou reparação do património em causa. Assim, de forma abreviada, o processo a seguir deveria ser o 

seguinte: as administrações locais comunicavam à comissão a necessidade de intervir em determinado 
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monumento; um delegado e arquitecto da comissão deslocavam-se ao local para estudar o monumento; a 

comissão analisava o caso e solicitava à Direcção Provincial de Obras Públicas que elaborasse uma estimativa 

dos custos envolvidos na intervenção; finalmente, na posse de todos os dados, dava-se início às obras. No 

entanto, como se pode depreender, por exemplo, do caso do Fortim de S. José na Ilha do Ibo, um dos 

primeiros a surgir na sequência da criação da comissão, todo o processo era bastante atribulado e 

dificultado, sobretudo, pela escassez de verbas, recursos humanos e, ainda, pela relutância e indisciplina dos 

ditos indígenas (Arquivo do Património Cultural, Pasta 14, p.4III).  

Simultaneamente, a Comissão dos Momentos e Relíquias Históricas de Moçambique deveria criar o seu 

arquivo, de modo a reunir um inventário completo e, naturalmente, o registo das obras realizadas ao longo 

dos anos. Assim, conforme depreendemos da escassa documentação que, ao longo dos anos de alterações 

políticas e organizativas, chegou até aos dias de hoje, o cadastro deveria incluir a designação do 

monumento, a sua classificação, a localização, o acesso, a propriedade, a aplicação actual, observações, a 

resenha histórica, o estudo, estado actual de conservação, obras de restauro e de conservação, bibliografia, 

desenhos, fotografias e notas diversas. Deste modo, podemos considerar que, tal como acontecia na 

Metrópole ou nas províncias ultramarinas nas quais o arquitecto Luís Benavente (1902-1993), ao serviço do 

Ministério do Ultramar, desenvolveu actividade, o modelo de inventário praticado ou, pelo menos, 

defendido em Moçambique, era manifestamente completo e rigoroso.  

 

Imagem 3 - Capa da revista Monumenta ilustrada com fotografia do interior da Fortaleza de S. Sebastião na Ilha de 
Moçambique 
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Todavia, não obstante a intensa actividade desenvolvida, nos primeiros anos de existência da Comissão de 

Monumentos e Relíquias Históricas de Moçambique, por homens marcantes na história da teoria do 

restauro em Portugal, caso do arquitecto Joaquim Santiago Areal e Silva, assistimos, ao longo dos anos 50, a 

um afrouxamento na dinâmica de inventário, classificação e intervenções nos monumentos das diferentes 

partes da província de Moçambique.  

Já nos anos 60 e, particularmente, após a chegada do arquitecto Pedro Quirino da Fonseca a Moçambique, 

no ano de 1962, podemos falar de um ressurgimento da actividade da comissão. De facto, formado na Escola 

de Belas Artes de Lisboa, Quirino da Fonseca partiu para Moçambique, responsabilizando-se pela 

reactivação da comissão em causa, com o respectivo serviço administrativo, arquivo documental e gráfico. 

Posteriormente e, até 1975, percorreu Moçambique, “de carro, a pé e de barco” (QUIRINO DA FONSECA, 

1991), inventariando monumentos e relíquias, classificando-os e procedendo a intervenções de restauro 

segundo os preceitos da época. Simultaneamente, de forma dinâmica e competente, dedicou-se à 

arqueologia sub-aquática, recuperando peças que iriam, posteriormente, enriquecer os museus locais – caso 

do Museu de Arqueologia Naval da ilha – à organização de exposições e, ainda, à criação, coordenação e 

colaboração na revista Monumenta, veículo de divulgação, por excelência, das actividades da Comissão dos 

Monumentos e Relíquias Históricas de Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 - Tôfo junto à igreja de Santo António na ilha de Moçambique. Fotografia da autora, Setembro de 2012 
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Efectivamente, data deste período o cumprimento mais explícito de uma das competências da comissão, isto 

é a divulgação do conhecimento, a promoção da valorização dos monumentos e relíquias históricas e, ainda, 

a propaganda turística. De resto, podemos considerar que esta divulgação foi feita, não só através da 

publicação da revista Monumenta, mas, também, do convite dirigido a técnicos metropolitanos ligados à 

arte, para que fossem até Moçambique. A título de exemplo refira-se que a viagem de Leopoldo de Almeida 

(1898-1975) a Moçambique, no ano de 1963, ocorreu, precisamente neste contexto. Assim, ao longo de 

vinte e dois dias, o escultor, acompanhado pela sua esposa e guiado pelo arquitecto Quirino da Fonseca, 

visitou Lourenço Marques, a Beira, Quelimane, Nampula, Lumbo e Porto Amélia (Arquivo do Património 

Cultural, Informações/Correspondência, p1). 

Por outro lado, cabendo a esta mesma comissão propor a aquisição de património que se encontrasse em 

propriedade particular, neste período procurou-se, igualmente, enriquecer o espólio dos museus de 

Moçambique, A título de exemplo, refira-se que, no ano de 1963, a comissão em estudo manifestou, à Firma 

Vulcano e Companhia Limitada, o interesse em adquirir duas peças de artilharia, solicitando, deste modo, 

que estas não fossem destruídas ou vendidas (Arquivo do Património Cultural,, Informações 

/Correspondência, p1). De resto, podemos considerar a relação da Comissão dos Monumentos e Relíquias 

Históricas com o universo museográfico de Moçambique, como sendo extremamente próxima. Afinal, é 

possível apontar diversas ocasiões nas quais se procedeu à musealização de monumentos históricos, como 

foram os casos do Hospital da Misericórdia adaptado a Museu de Arte Sacra na Ilha de Moçambique; da 

“Casa Amarela” restaurada e inaugurada como Museu da Cidade de Lourenço Marques, sendo actualmente 

o Museu da Moeda; da fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, sede do Museu Histórico-Militar 

igualmente na antiga Lourenço Marques; ou do Palácio de S. Paulo, espaço do Museu de Artes Decorativas e 

do Museu de Marinha na icónica Ilha de Moçambique (MARIZ, 2011). 

Deste modo, podemos concluir que Moçambique, independentemente do atraso verificado na Metrópole 

relativo à centralização da salvaguarda do património arquitectónico ultramarino, contou, pelo menos desde 

o ano de 1943, com uma comissão de monumentos válida, activa e capaz, como de resto ilustram, não 

obstante os entraves financeiros e humanos, os monumentos classificados e recuperados anteriormente à 

independência daquele território. De resto, a actividade da Comissão dos Monumentos e Relíquias de 

Moçambique ganha, na nossa opinião, uma importância acrescida se tivermos em consideração que, apenas, 

a Índia e Angola contaram, durante o Estado Novo, com organismos exclusivamente dedicados à salvaguarda 

dos monumentos erguidos ao longo dos séculos de ocupação portuguesa. Afinal, independentemente do 

entendimento daquele património, na época, como testemunho da legitimidade do colonialismo português 

num período no qual tal atitude era, já, absolutamente retrógrada e obsoleta, a verdade é que a dita 
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comissão contribuiu, de forma inegável, para a preservação de um universo de elevado valor artístico e 

histórico. De resto, seria a Ilha de Moçambique, sem as intervenções da Comissão dos Monumentos e 

Relíquias Históricas, reconhecida, pela UNESCO, com Património da Humanidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 - Palácio de S. Paulo, espaço do Museu de Artes Decorativas e do Museu de Marinha., na ilha de 
Moçambique. Fotografia da autora, Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 - Interior de edifício na ilha de Moçambique que, como tantos outros, carece de obras de recuperação, 
sendo, actualmente, o lar de uma família. Fotografia da autora, Setembro de 2012. 
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