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“Nomes e serventia”. Administração e 
História Natural em Moçambique em finais 

de Setecentos (c. 1781-1807)

Eugénia Rodrigues
Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa

Com algum desfasamento em relação a outros impérios europeus, Portugal participou, 
a partir das últimas décadas do século XVIII, no movimento de conhecimento sistemático 
da natureza e das populações dos territórios ultramarinos. A par dos naturalistas enviados 
para diversas partes do império, os funcionários régios tiveram uma importância fundamen-
tal na construção da política ilustrada de conhecimento da natureza ultramarina. A busca 
do conhecimento científico e das possibilidades de exploração dos recursos naturais das 
colônias foi incorporada nas práticas administrativas de todos os territórios do império. Mas 
se a actividade dos naturalistas é relativamente bem conhecida, o papel dos administradores 
apenas recentemente começou a atrair a atenção da historiografia. Meros executores das 
ordens emanadas de Lisboa ou pessoalmente empenhados na nova dinâmica da história 
natural, esses funcionários participaram activamente no movimento de conhecimento da 
natureza, promovendo a colecta de espécies e a produção de textos sobre os territórios ul-
tramarinos, os quais remetiam para a Europa. 

Este texto incide sobre os primeiros resultados de uma investigação sobre processo de 
produção de informação – textos e especímenes – na colônia de Moçambique face às deman-
das do reino. Recolher, preparar e classificar espécies vegetais, animais e minerais tornou-se 
uma das directrizes da prática administrativa em Moçambique, como de outros territórios 
do Império português. Nas margens do desenvolvimento científico europeu, geralmente mu-
nidos apenas das instruções aos correspondentes da Academia das Ciências e das ordens 
da secretaria dos Negócios da Marinha e Ultramar, os administradores régios tiveram de se 
socorrer de agentes locais e de acolher conhecimentos africanos. A construção de uma rede 
de informantes foi essencial nesse esforço de construção da história natural da colônia. 

* Agradeço à Fundação Calouste Gulbenkian a concessão de um subsídio que me permitiu participar na 
VII Jornada Setecentista.
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A coroa portuguesa e o conhecimento da natureza moçambicana
Conquanto a descrição da natureza ultramarina tivesse alimentado numerosos escri-

tos desde os primórdios da expansão portuguesa, foi apenas no século XVIII que a Coroa 
portuguesa definiu como prática política o conhecimento metódico do mundo natural das 
suas colônias, freqüentemente em conexão com uma política de maior aproveitamento dos 
recursos naturais. O envolvimento do Estado no movimento de estudo da natureza, tanto no 
reino como no império, foi já suficientemente realçado em várias vertentes. Ele passou por 
aspectos como a criação ou renovação de estruturas de ensino e de investigação, o envio de 
expedições filosóficas a várias partes do império, o patrocínio de publicações ou o despacho 
de sucessivas orientações ao aparelho burocrático dos domínios ultramarinos relativas ao 
mundo natural, visando, em particular, a remessa de exemplares dessa natureza que se pre-
tendia conhecer.1 Nesse processo, há que salientar a criação de um conjunto de instituições 
que mobilizaram diversos meios: o Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, estabelecidos 
pelo Marquês de Pombal, e o Real Gabinete de História Natural, criado pelo secretário de 
Estado dos Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, bem como o surgimento da 
Academia de Ciências, já em 1779. No complexo da Ajuda, onde vivia o secretário de Estado, 
funcionavam o jardim, o gabinete e as estruturas anexas: biblioteca, casa do risco, laborató-
rio, casa das preparações e armazém de reserva. Como foi salientado por Ângela Domingues, 
estes estabelecimentos, capitaneados pelos italianos Domingos Vandelli e Júlio Mattiazzi, 
funcionavam, em simultâneo, como “repositórios e centros de estudo dos produtos enviados 
das colônias por indivíduos que levavam a cabo um programa para avaliação dos recursos 
econômicos e das riquezas naturais ultramarinas”.2 

No caso de Moçambique, o conhecimento da natureza alimentou, a partir de cerca de 
1781, uma abundante correspondência entre o reino e os altos funcionários da colônia. De 
facto, enquanto estavam a ser preparadas as Viagens Filosóficas ao Brasil, que se ramifica-
riam por outros territórios do império, Martinho de Melo e Castro instruía os funcionários 
de partida para a capitania, tal como os que lá se encontravam, no sentido de expedirem para 
a corte espécies dos três “reinos” da natureza, a par de artefactos produzidos pelas popula-
ções africanas. As remessas destinadas ao Real Museu terão sido iniciadas em 1781, ano em 
que o governador interino, tenente-coronel Vicente Caetano da Maia Vasconcelos, despa-
chou para Lisboa uma caixa com conchas e arbustos marinhos, presumivelmente recolhidos 
no litoral da ilha de Moçambique. Faltam notícias sobre se esse envio respondia a alguma so-
licitação específica da secretaria de Estado ou se resultou da iniciativa do governador. Mas, 
certamente, a constituição daqueles organismos de investigação contribuiu, de algum modo, 
para que se despoletasse também em Moçambique o movimento que pretendia apropriar-se 
da natureza ultramarina. Fosse como fosse, em 1782, Martinho de Melo e Castro forneceu 
ao governador-geral Pedro Saldanha de Albuquerque (1782-1783), de saída para a colônia, 
uma instrução feita pelos naturalistas da rainha sobre o modo de recolher, preparar e trans-
portar as raridades da natureza, ao mesmo tempo que pedia o envio de conchas e arbustos 
terrestres e marinhos. Esse procedimento foi replicado em relação ao governador dos Rios 
de Sena, António Manuel de Melo e Castro (1779-1786), subordinado ao governo-geral de 
Moçambique.3 Logo depois, tal como em relação aos restantes domínios ultramarinos,4 o 
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secretário de Estado endereçou ao governador-geral vinte exemplares das Instruções da 
Academia de Ciências e outras cinco ao governador dos Rios. Ambos eram incumbidos de 
distribuir os documentos por várias pessoas.5 

As primeiras instruções dos naturalistas, de que faltam os exemplares na documentação 
de Moçambique, não difeririam muito das célebres Instruções publicadas pela Academia de 
Ciências. Estas, como é amplamente conhecido, versavam sobre a remessa de quadrúpedes, 
aves, répteis, peixes, crustáceos, insetos, plantas e minerais, contendo instruções precisas 
sobre a coleta, preparação e embarque das espécies e a sua descrição. A par dos produtos 
dos “reinos” animal, vegetal e mineral, deveriam os correspondentes remeter as “obras de 
artificio dos naturaes do paiz”, bem como memórias de carácter etno-geográfico, incidindo 
sobre a religião, política, economia, artes e tradições.6 Ou seja, a natureza abarcava igualmen-
te o homem e era necessário inventariá-lo também para construir a sua história natural.7 A 
elaboração das Instruções correspondia ao objectivo de estabelecer regras científicas que 
garantissem a qualidade das recolhas na capitania e do transporte dos especímenes para o 
reino. Verificava-se também o fito de uniformizar essas coletas segundo o método científi-
co de exploração do mundo natural vigente na época. O pragmatismo que caracterizou em 
boa medida o movimento de estudo da natureza era evidente nos pedidos, nesta e noutras 
instruções, para que fosse indicada a utilidade desses produtos, nomeadamente para a eco-
nomia e a medicina.8 Note-se, todavia, que, a despeito do caráter abrangente das instruções 
no que toca ao interesse por todos os “reinos” da natureza e pelos artefatos humanos, nos 
primeiros anos, grande parte da relação epistolar entre o reino e a colônia estava centrada 
na aquisição de raridades e de conchas, segundo uma moda colecionista muito em voga em 
Lisboa, como na Europa.9 Dessa correspondência emergia um interesse mais associado à 
curiosidade pelas “raridades” da natureza do que à preocupação em fazer um inventário 
global e encontrar a “utilidade” a que deveria obedecer o conhecimento científico. De fato, as 
solicitações de remessas desse período estavam principalmente viradas para a constituição 
do museu régio, descurando, em certa medida, o valor econômico ou científico da descober-
ta. Tal não obstou a que, como se verá adiante, fossem empreendidas na colônia diligências 
no sentido de avaliar o proveito a tirar dos seus recursos naturais. Saliente-se, por fim, que o 
envio dessas instruções para os territórios do império indiciava, também, a tentativa de es-
tabelecer aí uma rede de correspondentes, cientistas ou informantes, tal como se constituiu 
em relação a outros centros europeus do saber.10 

Como é conhecido, no final de 1782, a grande expedição de naturalistas que estava a ser 
preparada para explorar o Brasil acabaria por se desmembrar e os seus elementos seriam 
distribuídos pelos vários domínios ultramarinos. Em 1783, o naturalista Galvão da Silva, o 
riscador António Gomes e o jardineiro José da Costa partiam para Moçambique, onde che-
gariam no final do ano seguinte, após algumas pesquisas em Goa.11 A expedição ficou às 
ordens do governador-geral, incumbido de fazer o roteiro das viagens e assegurar o paga-
mento das despesas pela Fazenda.12 A exploração da história natural ficou, assim, entregue à 
equipe do naturalista, brevemente reduzida a ele próprio. Presumivelmente, a presença dos 
exploradores na colônia dispensou as directrizes da secretaria de Estado ao governo-geral, 
as quais terão cessado ou, pelo menos, diminuído. É certo que Galvão da Silva continuava a 
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corresponder-se com Domingos Vandelli e Júlio Mattiazzi, mas estes eram, aparentemente, 
os seus únicos interlocutores no reino. Era por eles que o naturalista recebia notícias sobre 
o modo crítico como o secretário de Estado encarava o seu trabalho, pelo menos numa fase 
inicial. Para além das instruções levadas por Galvão da Silva, do reino apenas terá sido ex-
pedido o pedido de Júlio Mattiazzi para que o naturalista despachasse amostras de minas 
de ouro, cobre e ferro, destinadas a constituir uma coleção de mineralogia de Moçambique 
e dos Rios de Sena no Real Gabinete.13 Tudo indica que o interesse dos naturalistas da Ajuda 
na mineralogia da colônia residiu mais na vertente colecionista do que nas possibilidades 
de exploração económica dos metais que, sobretudo o ouro, tinham construído a sua fama. 
Durante este período, o governador-geral Antônio Manuel de Melo e Castro (1786-1793) 
limitou-se a remeter para o reino o produto das suas próprias diligências no anterior gover-
no dos Rios de Sena e os escassos resultados da actividade de Galvão da Silva. 

A actividade burocrática em torno da história natural da colônia foi retomada por volta 
de 1792. D. Diogo de Sousa Coutinho foi, então, nomeado governador-geral (1793-1797), 
chegando a Moçambique no ano seguinte, quando Galvão da Silva já deixara de contribuir 
com qualquer trabalho. Foram renovadas as instruções da Coroa sobre a exploração do mun-
do natural, evidenciadas nas cartas escritas pelo governador-geral aos funcionários subal-
ternos. Para além de alertar para a premência da recolha de informações sobre especímenes 
dos três “reinos” da natureza “com os nomes, que lhe dão nesse Pais, uma pequena estoria 
d’elles, e as mais clarezas, que julgar necessarias para maior vantagem dos conhecimentos 
naturaes”, D. Diogo de Sousa instou o governador dos Rios de Sena a remeter uma relação 
topográfica das minas e uma avaliação das suas riquezas, que, aduzia, eram de interesse vital 
para o “prezente sistema” do ministério.14 Já não se tratava tanto de coleccionar amostras de 
metais, mas de alcançar um conhecimento mais aprofundado do recurso económico consti-
tuído pelas minas. 

A par da reativação das instruções aos funcionários régios para procederem às reco-
lhas no âmbito da história natural, o período de 1792-1793 registrou igualmente a abertura 
à atividade dos exploradores franceses em digressão pelo Índico. De fato, em 1792, quan-
do a Coroa portuguesa tentava, ainda, resguardar-se face ao anunciado conflito europeu, 
Martinho de Melo e Castro patrocinou junto do governador-geral a expedição comandada 
por Antoine-Raymond-Joseph Bruny d’Entrecasteaux. O almirante fora enviado, em 1791, 
por Luís XVI para procurar as duas fragatas perdidas da expedição de Jean-François de Ga-
loup de Lapérouse, cuja viagem de circum-navegação, porém, terminara tragicamente, em 
1788, junto da ilha de Vanikoro. O secretário de Estado português recomendou um bom 
acolhimento aos exploradores, acrescentando que d’Entrecasteaux fora também incumbido 
de terminar as campanhas científicas iniciadas por Lapérouse no Brasil. O navio comanda-
do por d’Entrecasteaux deslocou-se efectivamente a Lourenço Marques, o estabelecimento 
mais meridional da capitania portuguesa, na sequência das explorações efetuadas no Cabo 
da Boa Esperança, onde inúmeros naturalistas e matemáticos recolheram produções da na-
tureza e registraram observações astronômicas. A notícia chegou logo à capital da colônia, 
mas presumivelmente os cientistas franceses não desembarcaram na ilha de Moçambique.15 
No ano seguinte, foi o governador-geral D. Diogo de Sousa a apadrinhar junto do governador 



Temas Setecentistas

215

das ilhas de Cabo Delgado, no extremo norte da capitania, a missão da fragata Jardineiro, 
comandada pelo explorador francês Nicolas Thomas Baudin, então ao serviço do império 
austríaco, para descobrir os mares austrais. A fragata, que estacionou em Moçambique, ti-
nha como destino Bombaim e foi autorizada a tocar Cabo Delgado para levar mercadorias, 
certamente numa das operações de tráfico de escravos em que o explorador se envolveu. 
O comandante ia igualmente fazer investigações que pudessem adiantar ao conhecimento 
das ciências naturais, como informou o governador-geral.16 Não se conhecem os resultados 
concretos destas empresas, mas, também através da presença de exploradores estrangeiros, 
a costa moçambicana entrava no itinerário de descoberta científica que caracterizava o sécu-
lo. Ademais, os funcionários portugueses na colônia contactavam com alguns dos principais 
naturalistas europeus, o que certamente terá contribuído para o seu interesse em participar 
nesse processo.

Entretanto, a entrada de D. Rodrigo de Sousa Coutinho para a secretaria de Estado, em 7 
de setembro de 1796, significou uma notável revitalização da política de recolha de espécies 
e de sistematização das informações. Ademais, as diretrizes oriundas do reino acentuaram a 
vertente pragmática e instrumental das investigações sobre os recursos da colônia, viradas 
para a utilidade terapêutica e econômica, em particular agrícola e mineira. Foi já salientado 
o empenho de Sousa Coutinho no desenvolvimento e integração dos distintos territórios 
do império, conquanto privilegiando o Brasil.17 Neste contexto, as ordens relativas aos do-
mínios ultramarinos adquiriram um caráter mais uniformizado e, no caso de Moçambique, 
a secretaria de Estado deixou freqüentemente de registrar ordens particulares relativas à 
colônia, remetendo antes para cartas circulares insertas nos livros do Rio de Janeiro.18 O 
interesse pela investigação da natureza foi acompanhado por uma tentativa mais ampla de 
conhecer as potencialidades dos territórios do império. Logo no início do seu provimento, 
por carta de 14 de setembro de 1796, o secretário de Estado passou a exigir, para servirem 
de base às decisões da secretaria, relações circunstanciadas e mapas estatísticos sobre a 
geografia, as produções, o comércio, a fazenda, a população.19

Foi também com D. Francisco de Sousa Coutinho que se retomou o projeto de exploração 
transcontinental de África. Nomeado governador dos Rios de Sena, o paulista Francisco de 
Lacerda e Almeida (1797-1798) foi incumbido da travessia até a costa ocidental africana, 
missão a que estava também associado o objetivo científico de descoberta das nascentes 
dos rios Cunene e Zambeze. Doutor em Matemática pela Universidade de Coimbra e então 
a exercer as funções de lente de Matemática da Real Academia dos Guardas da Marinha, o 
capitão-de-fragata Lacerda e Almeida chegou a Moçambique já com uma larga experiência 
na exploração geográfica do Brasil, em que se destacava a missão de demarcação de limites 
da fronteira norte, em 1780. A par das explorações geográficas, Lacerda e Almeida devia 
ocupar-se da elaboração de uma relação topográfica das minas de ouro da África Oriental. 
Este projeto, nas suas diversas vertentes, incluindo a constituição de uma companhia de 
comércio do Oriente, retomava o formulado, a partir de 1725, por D. Luís da Cunha, em cola-
boração com o geógrafo francês Jean-Baptiste Bourguingon d’Anville, projecto que fora tam-
bém perseguido pelo pai do secretário de Estado, D. Francisco de Sousa Coutinho, enquanto 
governador de Angola.20 Após a morte de Lacerda e Almeida, na corte do Kazembe, ainda foi 
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mantido o objetivo de prosseguir a viagem iniciada por ele. Mas, já com o novo secretário de 
Estado, o visconde de Anadia, ocorreu uma mudança de rumo. Quando, finalmente, chegou a 
Moçambique, o novo governador dos Rios de Sena, o capitão de cavalaria António Norberto 
de Vilas Boas Truão (1803-1807), também formado em Matemática e Filosofia na Universi-
dade de Coimbra e lente da Aula de Matemática da Praça de Chaves, levava ordens para sus-
pender as expedições oficiais de Lacerda e Almeida, devendo antes patrocinar a actividade 
de algum indivíduo interessado na história natural e na geografia.21

De fato, a entrada de D. Rodrigo de Sousa Coutinho para a secretaria de Estado revigo-
rou as demandas do reino relativas à história natural de Moçambique. Para o Real Jardim 
Botânico, em janeiro de 1797, o secretário de Estado pediu que o governador mandasse “re-
colher, acondicionar, e remeter [...] todas as qualidades de sementes das plantas, que forem 
proprias dessa capitania; principalmente daquelas que tiverem alguma utilidade medica, ou 
economica [...] e vindo cada remesa acompanhada de huma relasão, aonde se declare o nome 
vulgar de cada planta de que for a semente; o lugar aonde nascer; e o uso, ou prestimo que 
tem”.22 Evidenciava-se, assim, o caráter utilitário do conhecimento da natureza moçambica-
na, no que tocava às plantas de interesse médico e econômico. A par da investigação sobre 
as espécies terrestres, solicitaram-se ainda, destinadas ao Real Museu, remessas de plantas 
marinhas, conchas, corais e minerais. Simultaneamente, insistiu-se em obter os “productos 
artificiaes que produz a industria dos homens, particularmente a dos negros desse districto, 
comprehendendo-se nos referidos productos artificiaes as armas de que uzão os mesmos 
negros, ou ellas sejão de tiro, ou de bater de perto; os seus instrumentos muzicos, tanto 
marciaes, como festivos; os seus vestidos, e ornatos, e ultimamente os seus moveis, e utencis 
domesticos”. Tudo deveria obedecer às novas instruções enviadas com o ofício para por elas 
se regular a coleção, preparação e remessa de todos os produtos.23 Embora as Instruções 
da Academia de Ciências já fizessem menção aos artefatos humanos e eles constassem, de 
facto, de algumas encomendas enviadas na década anterior dos Rios de Sena, a secretaria de 
Estado não fizera até então da cultura material dos povos do império um dos seus principais 
objetos de interesse. 

No entanto, foi sobretudo no domínio da botânica que a atenção da secretaria de Esta-
do se fixou. Ao iniciar a nova centúria, chegaram novas solicitações a Moçambique sobre a 
expedição de toda a qualidade de sementes, sobretudo das plantas que produziam “bellas e 
cheirozas flores”, exigindo-se que fossem acompanhadas de etiquetas com os nomes locais.24 
Simultaneamente, instruiu-se o governo da capitania para estabelecer um jardim botânico 
“para nele se cultivarem todas as plantas mais interessantes a fim de se fazerem transportar 
para o Brazil, e outras colonias”.25 A aclimatação de plantas, destinadas sobretudo ao Brasil, 
não era nova na história do império português e constitui uma prática mesmo nos tempos 
mais recentes. A criação de um jardim botânico no reino pretendera responder ao objetivo 
de aclimar espécies oriundas de regiões longínquas.26 No entanto, essa prática ganhava novo 
impulso e um significado mais amplo com as directivas para criar jardins botânicos por to-
dos os domínios ultramarinos, ao mesmo tempo em que confirmava o lugar central do Brasil 
no império português.27 

O dinamismo imprimido por D. Rodrigo de Sousa Coutinho à história natural dos domínios 
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ultramarinos seria prosseguido depois da sua passagem para presidência do Erário Régio, em 6 
de janeiro de 1801, e a sua substituição pelo visconde de Anadia. Em 1801, foi anunciado o pro-
jeto de publicar uma Flora do Brasil e Domínios Ultramarinos, para o qual o Real Jardim Botânico 
da Ajuda carecia de todas as espécies existentes nos domínios ultramarinos. Nesse sentido, o 
governo de Moçambique deveria cometer a um herberista ou jardineiro a tarefa de formar uma 
coleção de sementes das plantas da capitania, não só das cultivadas, como também das que cres-
ciam nos bosques e nas partes incultas. As sementes, bem acondicionadas dentro de papel com 
areia e acompanhadas com o nome local, seriam dirigidas ao dirctor do Real Jardim Botânico 
com um catálogo.28 No ano seguinte, Alexandre Rodrigues Ferreira elaborou uma nova Instrução 
para orientar a recolha e o despacho para o reino de sementes e plantas de África e do Brasil. E aí 
se insistiu de novo na necessidade de reportar o préstimo de cada planta para a economia rural, 
a medicina, o comércio e as artes.29

Na viragem do século, emergiam, portanto, projetos que implicavam um grau de siste-
matização mais elevado do que as anteriores ações no âmbito da história natural. De fato, as 
iniciativas antecedentes pretendiam explorar uma região, através das expedições dos natu-
ralistas, ou tendiam a recolher o maior número possível de espécies mediante a mobilização 
dos administradores. O que se pretendia, agora, era inventariar toda a natureza ultramarina 
e fixá-la num compêndio, numa busca do conhecimento universal.30 

A construção da história natural em Moçambique: 
redes de agentes
A execução das disposições formuladas em Lisboa mobilizou uma rede de indivíduos 

de perfis distintos por toda a capitania, os quais contribuíram a diversos níveis para a in-
vestigação da sua história natural. Como acontecia em outros domínios ultramarinos, em 
Moçambique as ordens régias eram geralmente dirigidas ao governador-geral.31 Todavia, 
quer nos anos de 1780, em relação ao conhecimento do mundo natural, quer no final da 
centúria, no tocante, sobretudo, às explorações geográficas, desenvolveram-se na capitania 
dois centros dinamizadores da produção do saber: a ilha de Moçambique, enquanto sede do 
governo-geral da capitania, e Tete, então a capital da vasta região continental dos Rios de 
Sena, no vale do rio Zambeze. Esse dinamismo bipolar inscreveu-se no processo mais vasto 
de acentuada autonomia do governo dos Rios em relação ao governo-geral, mas decorreu 
também de circunstâncias conjunturais. 

Nos anos de 1780, a vitalidade de Tete enquanto centro produtor do saber sobre o mun-
do natural esteve associada ao governador dos Rios de Sena, o capitão-de-mar-e-guerra 
Antônio Manuel de Melo e Castro e às suas relações familiares com o secretário de Estado 
Martinho de Melo e Castro. Antônio de Melo e Castro era natural de Goa, donde fora de-
gredado para Angola. A sua nomeação para o cargo sucedera à reabilitação, em Março de 
1779.32 Neste processo, tivera provavelmente influência o secretário de Estado, a quem o 
capitão-de-mar-e-guerra tratava por “tio”, como era comum no Antigo Regime em relação 
a familiares mais velhos, mesmo que remotos.33 Antônio de Melo e Castro estava claramen-
te empenhado em provar, através dos serviços prestados, a sua lealdade à Coroa, também 
junto do secretário de Estado. Uma das suas áreas de atuação, para a qual fora diretamente 
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instruído, era a resposta às demandas relativas à história natural da região. Assim, desde 
a sua chegada a Tete, dinamizou a produção de informações nos Rios de Sena, enquanto o 
governador-geral e, depois, o governo interino, o faziam na ilha de Moçambique. É certo que 
Melo e Castro enviava as suas recolhas para a capital da colônia. Mas, aqui elas eram simples-
mente encaminhadas para Lisboa, sendo, tal como as memórias que escreveu, dirigidas ao 
secretário de Estado e não ao governo da capitania. 

Situação análoga ocorreu no final do século com outro governador dos Rios de Sena, 
Francisco José de Lacerda e Almeida. Tendo saído de Lisboa com uma autonomia reforça-
da em relação aos seus antecessores e em claro conflito com o governador-geral Francisco 
Guedes de Carvalho Meneses da Costa (1797-1801), Lacerda e Almeida carteava-se directa-
mente com o reino. Essa autonomia relacionava-se também com a incumbência de realizar 
explorações geográficas em Moçambique e executar a travessia de África. No entanto, dado 
o fato de ter partido brevemente para a sua viagem transcontinental, no decurso da qual 
faleceria, Lacerda e Almeida permaneceu pouco tempo nos Rios de Sena. Os seus diários 
constituem importantíssimos registros da vida na região no final do século XVIII. Mas, a 
sua obra científica seria centrada nas observações e medições geográficas, conforme a sua 
formação de matemático e astrônomo, pouco tendo contribuído para o conhecimento de 
outros domínios, como o das jazidas minerais de que tinha sido encarregado.34 No caso de 
ambos os governadores, estabeleceram-se, portanto, circuitos de comunicação direta entre 
Tete e Lisboa.

Quer fosse na ilha de Moçambique, quer fosse nos Rios de Sena, os governadores desem-
penharam funções relevantes na dinamização da história natural. Importa salientar que, em 
alguns casos, esse papel não se cingiu ao cumprimento burocrático das instruções da Coroa, 
transposto para o encaminhamento das ordens recebidas para os funcionários subalternos e 
ao envio para o reino das remessas por eles expedidas. De fato, a atuação desses governado-
res extravasou freqüentemente para um envolvimento ativo na produção do conhecimento, 
de que alguns se tornaram também autores. De um modo geral, eles eram motivados pela 
obtenção de mercês em recompensa de serviços, segundo a lógica de funcionamento da so-
ciedade do Antigo Regime. No entanto, alguns deles também revelaram um interesse pessoal 
na aventura da descoberta da história natural da colônia, situação exemplarmente ilustrada 
pelo governador dos Rios Antônio de Melo e Castro. Modelo do que Michèle Duchet, na senda 
de Raynal, qualificou como “administradores-filósofos”,35 Melo e Castro, enquanto governou 
os Rios de Sena, produziu inúmeras relações sobre diversos temas, desde apreciações sobre 
a política colonial a reflexões sobre as populações africanas. Menos prolixo quando passou a 
governador-geral, ele não deixou de refletir sobre a situação da capitania. Em alguns casos, 
a formação acadêmica desses governantes terá fornecido os instrumentos necessários ao 
seu papel no processo de investigação da história natural. Por exemplo, o governador-geral 
D. Diogo de Sousa estudara na universidade de Coimbra, onde se formara em Matemática e 
Filosofia.36 Para além da solicitude demonstrada na obtenção de espécimes para enviar à Co-
roa, ocupou-se também em conseguir outros para a sua “particular instrusão”, preocupando-
se em conhecer os seus préstimos.37 

Numa colônia ultra-periférica, como era então Moçambique, era difícil encontrar indi-
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víduos habilitados para investigar a história natural. Distintamente de outros territórios do 
império, como o Brasil ou até Goa, em Moçambique, o número de pessoas com tal qualifica-
ção era exíguo, quer porque poucas chegavam à colônia, quer porque poucas sobreviviam à 
doença. Os raros indivíduos com alguma formação científica, como os médicos ou os enge-
nheiros militares, permaneciam na ilha de Moçambique e raramente se deslocavam a outros 
pontos da colônia. Durante as derradeiras décadas de Setecentos, apenas o naturalista Gal-
vão da Silva e a sua equipe possuíam preparação específica para executar as demandas da 
secretaria de Estado. E, mesmo assim, quando deixou de dispor dos serviços do desenhador 
e do jardineiro, para reproduzir e preparar as espécies animais e vegetais, Galvão da Silva 
passou a cingir-se à exploração do mundo mineral. Na verdade, a sua Viagem Filosófica teve 
resultados minguados, mesmo atendendo às suas funções como secretário do governo de 
Moçambique. O naturalista procedeu à recolha de conchas e arbustos marinhos e ao exame 
de algumas minas de ferro no litoral da ilha, logo depois de ter aportado a Moçambique. 
Além disso, numa expedição às ilhas de Quirimba, em 1786, conseguiu alguns peixes e con-
chas. Finalmente, a sua actividade mais conhecida desenrolou-se, em 1787 e 1788, nos Rios 
de Sena, onde procedeu à observação de minas e águas termais no país marave, a norte do 
Zambeze, e em Manica.38 Embora Galvão da Silva estivesse em Moçambique ainda em 1794, 
saindo provavelmente no ano seguinte, não terá produzido qualquer trabalho como natura-
lista depois das viagens feitas aos Rios de Sena.

Na ausência dos especialistas enviados do reino, a administração da capitania também 
não podia apoiar-se numa elite suficientemente ilustrada para contribuir para a constru-
ção da história natural, como aconteceu no Brasil. Como foi salientado em vários estudos, 
na América portuguesa, onde foram recrutados muitos dos estudantes da Universidade de 
Coimbra, existia uma elite capaz de lidar com as teorias científicas e filosóficas do Ilumi-
nismo europeu.39 Aliás, foi a essa elite que a Coroa recorreu para investigar os territórios 
africanos do império. Essa situação foi logo comunicada à corte quando foram recebidas, 
em 1782, as Instruções dos naturalistas e as da Academia de Ciências. O governador-geral 
Saldanha de Albuquerque informou ir distribuí-las, mas, tendo falecido durante a viagem o 
médico Gaspar António Trivaleti, sugeriu a transferência para Moçambique de um dos natu-
ralistas da corte para as poder executar.40 No mesmo sentido, lamentou-se o governador dos 
Rios de Sena Antônio de Melo e Castro, que declarou não poder dar uso às Instruções, já que 
eram muito poucos os que sabiam ler e escrever, faltando pessoas capazes de as entender e 
aproveitar.41 De resto, Melo e Castro, enquanto governou os Rios, não cessou de denunciar a 
“falta de sugeitos, que se apliquem a investigar a natureza por serem distituidos geralmente 
das luzes para isto necessarias”.42 

Numa das muitas cartas que escreveu, Melo e Castro ilustrou essa situação com a expo-
sição dos obstáculos ao cumprimento das diretrizes para elaborar uma descrição geográfica 
do território sob o seu governo. Os brancos moradores na região falavam “sem crítica” pelo 
desinteresse em se informarem sobre as suas extensas terras, ignorando até os seus limites, 
e tampouco as dos chefes africanos vizinhos, as quais se por acaso percorriam, não diligen-
ciavam conhecer. Assim, concluiu, as notícias que os portugueses tinham das suas próprias 
terras e, particularmente, das alheias reduziam-se ao que lhes diziam “os mesmos cafres, os 



220

Eugénia Rodrigues

quaes não só, porque são acostumados a confundir tudo, quanto dizem, mas pella natural 
inclinação, que tem a mintir, nunca falão verdade, e fica huma pessoa sempre duvidando, se 
o que elles dizem he certo, alem de que pela sua confuzão são infinitas as contradiçoens”.43 
Na verdade, Melo e Castro exprimia a diferença entre a representação do espaço vivenciado 
pelos que o percorriam, no caso dos Rios de Sena, por razões comerciais e familiares, e a 
que derivava da aplicação dos métodos científicos e da visão global do geógrafo.44 Nessas 
circunstâncias, Melo e Castro tentou obter, tanto da secretaria de Estado como do governo 
de Moçambique, coadjuvantes para levar a cabo as missões de que fora incumbido. A Lisboa, 
pediu dois engenheiros aprovisionados com os instrumentos adequados para construírem 
um mapa da região e, simultaneamente, conduzirem investigações sobre a natureza.45 Ao 
governador-geral rogou que lhe enviasse um inspector de agricultura capaz de realizar al-
gumas viagens para averiguar a utilidade das plantas e apto a dirigir os agricultores. Manuel 
Estácio da Ponte Pedreira, um reinol de Torres Vedras que se transportara do Rio de Janeiro 
para Moçambique, partiria, no final de 1783, para os Rios com essa incumbência.46 Igual-
mente a pedido de Melo e Castro, o governador-geral fez deslocar para os Rios o goês Félix 
Lamberto da Silva Bandeira para o descobrimento de madeiras.47 Ambos os indivíduos não 
teriam qualquer formação científica, possuíam provavelmente alguma experiência agrícola. 
Acabariam por se estabelecer como moradores na região, mas tudo indica que não cumpri-
ram qualquer tarefa relacionada com a história natural.

A mesma falta de funcionários capacitados para o exercício de funções no domínio do 
conhecimento da natureza era denunciada, em 1802, pelo governador-geral Isidro de Almei-
da de Sousa e Sá. Perante as ordens da corte para fazer recolher espécies botânicas por um 
herborista ou jardineiro, o governador-geral deplorou não existir nenhum na capitania. As 
poucas remessas que conseguia fazer, alegou, resultavam de muito empenho pessoal, pelo 
que a solução seria enviar do reino algum daqueles técnicos.48

Na ausência de especialistas para investigar a história natural da capitania, os mandados 
recebidos do reino eram expedidos para os governos subalternos. A cada exigência da secretaria 
de Estado seguiam ordens para os capitães-mores e governadores das vilas e feiras. Por exemplo, 
as Instruções da Academia e o pedido de remessas que as acompanhava foram enviados pelo go-
vernador-geral Saldanha de Albuquerque, pelo menos, para Cabo Delgado, Cabo das Correntes, 
Inhambane e Lourenço Marques.49 Essa atividade foi prosseguida pelos governadores interinos 
que lhe sucederam quando da sua morte, em 24 de novembro de 1783.50 Por vezes, os próprios 
governadores elaboravam notas instrutivas para a recolha dos exemplares demandados. D. Dio-
go de Sousa, por exemplo, promoveu a colheita de um conjunto de amostras de raízes, pedidas 
por Lisboa, encaminhando para as capitanias subalternas uma “nota facil, e breve para o preparo 
de alguns productos da natureza”.51 Durante o tempo em que governou Moçambique, não se can-
sou de pedir anualmente o envio de exemplares dos distintos pontos da colônia.52 Na viragem da 
centúria, era intensa a troca epistolar com os governadores subalternos à volta das pretendidas 
remessas de produtos da natureza.53 Enfim, a história natural entrou nas práticas regulares da 
administração da colônia, passando a constituir uma das suas áreas de atuação.

Para proceder às recolhas exigidas por Lisboa, os governos de Moçambique e dos Rios 
de Sena mobilizavam, portanto, o conjunto de governadores e capitães-mores dos diversos 
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estabelecimentos da colônia, os quais deixaram registrada a sua contribuição para a história 
natural. Assim, por exemplo, o comandante da feira de Manica, Cristóvão de Azevedo Vas-
concelos, em 1784, dirigiu um cesto de cristais ao governador dos Rios Antônio de Melo e 
Castro, anunciando os esforços desenvolvidos para despachar proximamente mais cristais 
e pó de ferro.54 Idêntica remessa, agora de plantas medicinais e cristais, faria, em 1795 e 
1796, um dos seus sucessores, Francisco Ferrão, para o governador dos Rios João de Sousa 
Brito.55 Das ilhas de Cabo Delgado, chegavam amiúde conchas a Moçambique.56 Deste modo, 
a rede administrativa funcionava também no sentido inverso ao percorrido pelas instruções 
emanadas de Lisboa: as espécies recolhidas nos diversos pontos da colônia eram recebi-
das pelos governadores-gerais, que as expediam para o reino e, eventualmente, apuravam 
as informações que as acompanhavam. Mesmo sem preparação científica, os funcionários 
régios distribuídos pela capitania, os quais, frequentemente, eram os próprios moradores, 
davam seguimento às solicitações da secretaria de Estado, empenhando-se frequentemente 
eles mesmos no seu cumprimento ou socorrendo-se de outros agentes, nas diligências para 
obter os espécimes demandados.

De fato, não obstante os contínuos lamentos sobre a falta de competência dos mora-
dores para as investigações da história natural, os funcionários régios viam-se obrigados a 
recorrer a eles para obter quer os especímenes, quer o conhecimento da sua utilidade. Os 
moradores, por sua vez, alcançavam esse saber da sua experiência pessoal ou diretamente 
dos africanos. Em Sofala, o governador Carlos dos Reis Gama, em 1796, informou que man-
dara agenciar os produtos da natureza nas imediações da vila e pelos territórios de Quiteve, 
Bangoe e Mambone, certamente por mercadores portugueses ou africanos.57 O governador-
geral Isidro de Almeida Sousa e Sá (1801-1805), por sua vez, instruiu o governador de Cabo 
Delgado para obter as melhores sementes do território, recorrendo a pessoas com algum 
conhecimento e até aos africanos.58 Mesmo em locais mais próximos dos centros administra-
tivos portugueses, os funcionários régios socorriam-se dos africanos. O próprio naturalista 
Galvão da Silva enviou para o reino uma pedra de ferro, que lhe fora oferecida por um chefe 
africano, quando das suas divagações à procura de minas no litoral da ilha de Moçambique.59 

No entanto, terá sido o governador dos Rios António de Melo e Castro a ativar, a partir 
de Tete, a maior rede de informantes da colônia para poder satisfazer as demandas da corte. 
Tendo arregimentado sem sucesso as pessoas da sua “família” para recolher espécimes,60 
acabaria por os conseguir em várias partes da área sob jurisdição portuguesa e nos terri-
tórios dos Estados africanos. As relações que acompanhavam as suas remessas dirigidas a 
Martinho de Melo e Castro identificavam, a par dos obtidos nas Terras da Coroa localizadas 
nas margens do Zambeze, produtos de regiões distantes, geralmente atingidas apenas por 
mercadores. Parte desses produtos era oriunda do Zumbo, uma feira na confluência dos rios 
Zambeze e Aruângua, distante de Tete cerca de 100 léguas, bem como do “bares”61 vizinhos 
de Pemba e Michonga, a um dia de caminho da feira. Todos esses entrepostos comerciais 
eram, então, freqüentados apenas por mercadores de origem goesa. Alguns exemplares pro-
cediam de locais ainda mais longínquos como o sertão de Luenge, um território a norte do 
Zambeze aonde só se deslocavam as caravanas de mercadores africanos ao serviço dos ne-
gociantes do Zumbo. Diversos produtos provinham, ainda, de outros locais do território ma-
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rave, a norte do Zambeze, como os “bares” de Machinga, a quinze dias de Tete, e de Cassunça, 
a dois dias da mesma vila, ou de Caborabaça, nas margens do Zambeze, entre Tete e o Zum-
bo. Dos Estados karangas a sul do Zambeze chegavam especímenes tanto a partir da feira do 
Zumbo como da de Manica, esta a quinze dias de Sena, outra vila portuguesa nas margens 
do Zambeze. Esses produtos eram originários dos Estados de Manica, Monomotapa, Butua e 
Maungwe, atingindo as feiras portuguesas através das caravanas africanas. 

Origem dos espécimes remetidos pelo governador dos Rios de Sena António de Melo e Castro 
(1784-1786)

NORTE DO ZAMBEZE SUL DO ZAMBEZE

Local/Região Produtos Local/Região Produtos

Luenge

- cobre
- pedras verdes
- barras de cobre fundido
- armas e artefactos de guerra
- cachimbos

Monomotapa
- armas 
- artefactos de guerra

Zumbo
- artefactos de cobre
- produtos medicinais

Manica

- cobre
- pães de cobre 
fundido
- artefactos de cobre
- enxadas de ferro
- cristais
- ouro

Michonga
- produtos medicinais
- cristais
- ouro

Butua
- armas 
- artefactos de guerra
- ouro

Pemba - ouro

Maungwe - cristais

Caborabaça - ouro

Machinga - ouro

Cassunça - ouro

Estados Maraves
- manilhas de ferro
- enxadas de ferro
- armas e artefactos de guerra

Fontes: AHU, Moç., cx.s 46, 49, 52

A reunião de produtos de locais tão longínquos indicia a constituição de uma impor-
tante rede de informantes recrutados no seio dos moradores portugueses e dos africanos. 
Entre eles, sobressaíam os mercadores que negociavam nas feiras portuguesas e as carava-
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nas comerciais africanas que, a partir dessas feiras, percorriam as rotas para os Estados 
africanos. Em suma, as redes comerciais eram mobilizadas para a construção da história 
natural e articulavam-se com a de coletores e informantes que traçavam o mapa do co-
nhecimento da natureza da África Oriental. O papel desses indivíduos, e nomeadamente 
dos africanos, no processo de construção da história natural de uma vasta região que 
extravasava os territórios da colônia portuguesa não se limitava ao de abastecedores de 
espécimes. Eram também eles a fornecer os conhecimentos que permitiam aos funcio-
nários régios elaborar as memórias e os catálogos que seguiam as remessas de produtos 
especificando “nomes, e serventia”.62 

O conhecimento construído
A integração da história natural nas práticas administrativas da capitania de Moçambi-

que resultou num conjunto de produtos de interesse científico, que incluía os especímenes 
recolhidos e textos de caráter diverso, os quais seriam enviados para o reino. No entanto, a 
construção dos diferentes campos da história natural obteve resultados díspares, de acordo 
com a especificidade das várias áreas do saber, mas também conforme as condições parti-
culares deste território ultramarino. É certo que a débil manipulação das modernas teorias 
científicas européias pela elite da colônia e pelos que a ela chegavam condicionava as inves-
tigações em qualquer domínio. Porém, havia áreas mais afetadas do que outras, além de que 
a investigação dos distintos “reinos” da natureza podia, ainda, ser diversamente prejudicada 
pelos meios técnicos disponíveis. Por último, as demoradas viagens até ao reino regulavam 
também as espécies a enviar. Por vezes, as remessas eram dirigidas a Goa para seguirem 
para Lisboa, com longas escalas na Bahia ou no Rio de Janeiro.63 Evidentemente, a recolha 
e a expedição de espécies vegetais e animais eram particularmente afetadas por estas cir-
cunstâncias.

No domínio da botânica, tais condicionalismos conduziram a que, por exemplo, não se 
constituísse nenhum herbário da colônia, embora fossem remetidos para a Europa alguns 
arbustos terrestres e marinhos. Mas, a sua classificação conforme a moderna teoria de Lineu 
teria de ser feita em Lisboa, devido à fraca capacitação científica que prevalecia em Moçam-
bique. Conquanto desembocando no objetivo de inventariar toda a flora do território, duran-
te este período, o interesse pelas plantas incidiu, em particular, na sua aplicação terapêutica 
e na sua utilidade econômica, conforme o caráter prático que revestiu muito do conhecimen-
to sobre os recursos coloniais. Contudo, para lá da dificuldade em preparar as espécies a 
despachar para o reino, os funcionários régios deparavam igualmente com a resistência dos 
africanos a fornecer informações. Em Inhambanne, o capitão-mor conseguiu notícias sobre 
o uso de algumas plantas, a troco de panos,64 mas, em geral, eram salientados os obstáculos 
encontrados no conhecimento do mundo vegetal. Essas dificuldades revelavam-se, em par-
ticular, na apreensão da farmacopéia local, o que implicava conhecer as plantas a empregar, 
quais as partes a utilizar e o modo de as preparar. Apesar de estarem informados sobre os 
remédios usados na região, aos quais recorriam habitualmente, os portugueses sabiam, por 
experiência própria, que a medicina africana era rodeada de tabus. Na verdade, o seu exercí-
cio era restrito aos n’ganga, os curandeiros, e o secretismo que rodeava as práticas médicas 
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e divinatórias a elas ligadas erguia-se para os próprios africanos. O governador do Rios de 
Sena, Antônio de Melo e Castro, por exemplo, lamentava não conseguir aceder às virtudes 
das inúmeras plantas usadas para curar enfermidades graves:

“Há no paiz outras muitas raizes, e ervas medecinaes, de que os cafres 
fazem uzo para curativo de muitas infermidades graves [...] para que esta, ou 
aquella rais tem particular virtude, porem que nos são totalmente desconhe-
cidas, porque os que entre elles se chamão gangas, que são como entre nós 
medicos, ou cirurgioens, porque são os que os curão, e tem conhecimento das 
virtudes das ditas raizes, e ervas, jamais querem descobrir os seus prestimos, 
nem tão pouco ensinar a uzar dellas, de que se segue o ignorarmos as grandes 
virtudes, que tem para a medecina innumeraveis ervas, e raizes, de que quazi 
todos estes certoens abundão”.65

Nestas considerações, o governador reconhecia o valor da medicina africana, da qual 
como tantos outros europeus, provavelmente se valera. Porém, impossibilitado de apurar 
na colônia os atributos dessas plantas, bem como de outros produtos medicinais, optava por 
enviar o que podia recolher para Lisboa, onde as propriedades terapêuticas evocadas nos 
Rios de Sena deveriam ser validadas.66 Embora estivesse subjacente à avaliação de Melo e 
Castro o pressuposto da superioridade da medicina européia, que ele convocava para certi-
ficar o conhecimento africano, era também visível o intento de integrar esse saber na ciência 
européia. 

Os mesmos embaraços no apuramento da utilidade das plantas medicinais expri-
miu, no início de Oitocentos, o governador-geral Isidro de Almeida Sousa e Sá, que expôs 
os parcos resultados obtidos na recolha de especímenes destinados ao projecto da Flora 
do Brasil e Domínios Ultramarinos. Ele próprio tivera de se empenhar a fundo e apenas 
conseguira alguns produtos mandados de Inhambane, explicando que “custa muito a 
alcançar aqui por estas collonias o prestimo, e as virtudes, que há em todas as suas plan-
tas, pois os caffres de sorte nenhuma o querem confeçar”.67 Não obstante as dificuldades 
sentidas pelos funcionários régios, muitos dos conhecimentos sobre diversos produtos 
e tecnologias transmitidos para os centros de saber Lisboa baseavam-se na informação 
e na aprendizagem do saber africano. Deste modo, estabelecia-se uma relação comple-
mentar entre os centros de recoleção de espécies e do conhecimento produzido na colô-
nia e os centros que, no reino, pretendiam organizar esse saber de acordo com os mais 
recentes progressos da ciência européia.

A par da aplicação terapêutica das espécies vegetais, a atenção dos governantes dirigiu-
se para o seu préstimo econômico. Neste âmbito, em 1782, o governador-geral Saldanha 
de Albuquerque exortou o governador dos Rios, Antônio de Melo e Castro, a averiguar as 
madeiras existentes nas Terras da Coroa localizadas no delta e nas margens do Zambeze, de 
modo a libertar a administração da colônia do recurso aos lenhos importados. E instruiu-
o para enviar amostras de madeiras e umas tabuinhas com um papel colado, indicando o 
seu nome local, a utilização e as dimensões habituais.68 A par dos exemplares remetidos ao 
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governador-geral, Melo e Castro enviou para o reino, destinadas ao museu, diversas tábuas 
acompanhadas da relação das características dos troncos, do seu uso habitual e das serven-
tias que lhes encontrava.69 Investigando as potencialidades econômicas do vale do Zambe-
ze, o mesmo governador distinguiu a importância da produção e tecelagem do algodão na 
economia da região, apontando os escolhos ao aumento desta cultura e aventando as suas 
possibilidades de expansão no futuro.70 Também preocupado com o desenvolvimento das 
culturas têxteis, o governador-geral Saldanha de Albuquerque instruiu Melo e Castro para 
descobrir o linho que se dizia crescer no vale do Zambeze, nas regiões de Quelimane e Sena.71 

Pese embora o interesse patenteado por vários funcionários régios nas potencialidades 
agrícolas da colônia, foram raros ou mesmo inexistentes os exemplos de agricultores ilus-
trados notados no Brasil.72 A elite da colônia africana era, como ficou dito, pouco letrada e 
os seus interesses econômicos centravam-se no comércio. Os moradores da capitania não 
produziram memórias sobre a agricultura como as geradas no território americano, embora 
possam ter realizado algumas experiências agrícolas. O já referido Manuel Estácio da Ponte 
Pedreira, numa relação sobre a população e as produções da sua terra Caia, enumerou um 
conjunto muito diversificado de culturas, que, porém, podem ter sido introduzidas pelos 
jesuítas, foreiros da terra até 1759. No entanto, Pedreira aludia à introdução de engenhos de 
mandioca e de açúcar, análogos aos existentes no Brasil, os quais clamava serem os primei-
ros estabelecidos nos Rios de Sena, certamente por ele.73 Fosse como fosse, nem ele nem os 
seus contemporâneos produziram memórias sobre a agricultura. Tampouco a literatura ela-
borada então no reino para difundir as luzes da ciência junto dos agricultores dos domínios 
ultramarinos terá produzido algum efeito.74 Por esta altura, era o café que crescia no litoral 
da ilha de Moçambique e do arquipélago de Cabo Delgado a interessar a corte, mas a sua 
cultura não parece ter sido relevante.75

Também as remessas do mundo animal eram acentuadamente condicionadas quer pela 
fragilidade das espécies, quer pelas condições de produção científica existentes na colônia. 
O governador-geral Pedro Saldanha de Albuquerque deplorou a morte de um pombo e de 
uma catatua, que pela “rara galanteria de suas figuras” conservava com grande desvelo para 
encaminhar para o reino. A alternativa foi fazer desenhar estes e outros animais e reme-
ter as estampas em seu lugar.76 Nos Rios de Sena, Antônio de Melo e Castro tentou em vão 
acrescentar as coleções do Real Museu com espécimes da colônia. As peles de animais, como 
tigres, onças e zebras, que mandava aprontar cuidadosamente chegavam já corruptas do 
sertão ou perdiam-se por não haver nem indivíduos que as soubessem manipular. Tampou-
co havia os preparos para as infusões de pequenos animais, tal como, aliás, de plantas.77 D. 
Diogo de Sousa, por sua vez, lamentou que as gazelas transportadas dos Rios de Sena tives-
sem morrido por estranharem a alimentação dada em Moçambique. E insistiu para que lhe 
enviassem zebras.78 Na verdade, face às dificuldades encontradas, as remessas relacionadas 
com espécies animais limitaram-se ao envio de conchas marinhas para o Real Museu, para 
além de uns peixes remetidos por Galvão da Silva. 

A maior parte dos produtos expedidos para o reino provinha do mundo mineral, cujas 
potencialidades haviam sido exaltadas e exploradas desde o início da colonização portugue-
sa. Entre eles, sobressaía o ouro, que constituía uma das principais exportações da África 
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Oriental para a Índia. De Moçambique, foram expedidas amostras do metal e das pedras 
que o continham, provenientes das minas exploradas pelos moradores dos Rios de Sena 
ou obtidas pelos mercadores nos Estados africanos vizinhos. E esses exemplares eram, por 
vezes, acompanhados por catálogos explicativos.79 Mas, outros metais, como o cobre e o fer-
ro, bem como os artefatos produzidos a partir deles, foram despachados para Lisboa.80 Os 
cristais suscitaram igualmente uma grande atenção.81 A administração portuguesa também 
procurou indagar sobre a possibilidade de obter salitre na região. Seguindo as instruções 
detalhadas do governador-geral Pedro Saldanha de Albuquerque,82 o governador dos Rios 
de Sena António de Melo e Castro orientou experiências para fabricar salitre nas terras de 
onde os africanos extraíam o sal. Todavia, o insucesso desses ensaios, imputado ao fato de os 
sujeitos empregados na tarefa não terem “suficiente capacidade para fazerem as experien-
cias precizas”, conduziu-o a enviar a própria terra para experiências na corte, bem como a 
descrição da tecnologia africana de produção do sal.83

A história natural do homem foi, de igual modo, objecto de atenção, em várias áreas. 
Os artefatos, nomeadamente os empregados na guerra e produzidos na região do vale do 
Zambeze, mereceram lugar nessas remessas com os seus devidos catálogos.84 Os povos da 
colônia, “mouros” e “cafres” trajando ao “seu uso”, foram desenhados e as estampas envia-
das a Martinho de Melo e Castro para que, “parecendo-lhe estes objectos dignos de serem 
vistos por Sua Magestade” os pusesse “na sua real prezença”.85 O afã em remeter todas as 
curiosidades para o reino ditou a sorte de um casal de anões, Sebastião e Ana, despachados 
para Lisboa, através da Bahia, para oferecer à família real. E se, para a viagem, iam vestidos 
à européia, levavam também com eles os trajes do país, para melhor ilustração da corte.86 
Os textos de caráter etnográfico, que descreviam a história natural do homem, adquiriram 
relevância, aliás, na linha de outras obras escritas desde Quinhentos sobre as populações 
da África Oriental. Um dos mais notáveis foi o enviado, em 1796, pelo governador de Sofala, 
Carlos dos Reis Gama, as Respostas das questoens sobre os cafres,87 uma relação feita a par-
tir de um questionário etnográfico remetido pelo governador-geral D. Diogo de Sousa. Pela 
mesma altura, o governador dos Rios de Sena, Cristóvão de Azevedo Vasconcelos, não tendo 
alcançado raridades para “ornato ao muzevm de Sua Magestade”, expediu as descrições dos 
reinos de Manica e do Monomotapa.88 Estes eram alguns dos textos mais marcadamente 
etnográficos entre os vários que circulavam na colônia. 

A produção textual relativa à história natural em Moçambique centrou-se, assim, em 
gêneros diferentes dos mapas, memórias descritivas de plantas e animais e diários – com 
anotações das circunstâncias do quotidiano, lugares, produtos, latitudes, longitudes, os po-
vos encontrados89 – elaborados pelos exploradores e naturalistas, os quais constituíram os 
principais registos da sua atividade. Em Moçambique, como foi referido, também foram pro-
duzidos diários pelo naturalista Galvão a Silva e pelo explorador Lacerda e Almeida. Contu-
do, os documentos epistolares dos funcionários administrativos abordando diversos aspec-
tos da história natural, os catálogos que acompanhavam as coleções remetidas para o reino 
e as memórias etnográficas constituíram uma parte relevante, talvez a mais importante, da 
documentação resultante do processo de construção da história natural.
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