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A importância da fotografia enquanto documento histórico tem vindo a ser progressivamente 

reconhecida, em particular desde o último quartel do século passado, sendo hoje objeto de estudo e 

de uma abordagem específica no contexto de diferentes áreas disciplinares.

Muitas das coleções de fotografia que pertencem hoje ao espólio do Instituto de Investigação 

Científica Tropical, refletem percursos e trabalhos empreendidos pelas diversas Missões Científicas 

que, desde finais do século XIX, foram efetuadas nos territórios africanos e asiáticos, então sob 

domínio Português. Situação em tudo similar ao que sucede noutras instituições nacionais e 

estrangeiras.

Testemunhando o trabalho dessas Missões e constituindo, muitas vezes, um instrumento de trabalho 

indispensável às mesmas, estas coleções fotográficas revelam, igualmente, aspetos particulares do 

quotidiano dos povos e das paisagens locais, que apesar de nem sempre terem sido consideradas, 

nos permitem, hoje, uma melhor perceção do contexto e das situações em que as mesmas foram 

produzidas.

Com esta publicação, onde se reúnem exemplos de fotografias tiradas no decurso de missões 

Geográficas, Antropológicas, Botânicas e Zoológicas efetuadas em Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e 

Príncipe, Moçambique e Timor, pretendemos dar a conhecer alguns destes aspetos, convidando 

a uma leitura despida de pressupostos que as classifiquem em si como “fotografia colonial”, e 

orientada para a informação que a fotografia, enquanto documento histórico, nos pode fornecer.

Ana Cristina Roque
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MISSÕES GEODÉSICAS

Com a independência política das colónias americanas, as atenções dos países europeus então 

dominantes política e economicamente, Inglaterra, França, Alemanha e Bélgica, transferem-se para 

África. Iniciam-se as viagens de exploração e reconhecimento científico ao sertão africano cujas 

descobertas serviam tanto o prestígio da ciência como as aspirações expansionistas das respetivas 

nações. Na Conferência de Berlim (15 novembro 1884 - 26 fevereiro 1885) as várias potências 

europeias dividem entre si o território africano e definem  o princípio da “ocupação efetiva” como 

modo de legitimação da posse de um território africano. 

Para atingir os seus objetivos a Comissão de Cartografia (1883) e os organismos que lhe sucederam 

criaram Missões, denominadas umas vezes geodésicas outras geográficas e outras ainda geo-

hidrográficas. Foi por intermédio destas missões, que de início vão ter sobretudo como objetivo a 

demarcação de fronteiras, que os trabalhos geodésicos foram gradualmente cobrindo cada um dos 

territórios africanos. 

O reconhecimento é a operação preliminar na construção da cobertura geodésica de um território. 

Consiste na recolha, no campo e em gabinete, dos elementos que permitirão escolher os vértices e 

os triângulos que, por encadeamento sucessivo, irão constituir a rede geodésica. A legislação que 

criava as Missões estabelecia cadeias de triângulos com lado médio de 30 km, orientadas segundo 

paralelos e meridianos e que, pelo menos no cruzamento dessas cadeias, se procedesse à medição 

de bases e observações astronómicas, para o seu dimensionamento e orientação. As áreas vazias, 

seriam posteriormente preenchidas por triangulações complementares em que as distâncias entre os 

vértices iam decrescendo até assumirem uma densidade capaz de acorrer aos trabalhos correntes de 

cartografia. As altitudes eram obtidas por nivelamento trigonométrico e geométrico e observavam--se, 

também, redes gravimétricas.

Várias décadas passadas, estas infraestruturas geodésicas são ainda de uma importância 

fundamental para os respetivos territórios pois, para além de os cobrirem geograficamente, 

são facilmente convertíveis nos sistemas de coordenadas usados pelos atuais sistemas de 

posicionamento e navegação por satélite permitindo compatibilizar toda a informação geo-

referenciada já adquirida com a que se venha a obter, servindo assim de estrutura de apoio aos 

projetos de planeamento e desenvolvimento desses territórios.

Paula Cristina Santos
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Delimitação da fronteira Sul do Zambeze – Gago Coutinho 
no marco XXXIV, Kalemba (visto de Norte). Kalemba. Sul do 
Zambeze, Moçambique, 1905.

Missão de Delimitação da Fronteira Sul do Zambeze, 1905.

IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Cart_MGG – ALB9.66, ID3212.
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Reconhecimento. Moçambique, s/d.

Operação preliminar na cobertura geodésica de um território da 
qual vão depender a rapidez e o sucesso dos trabalhos posteriores, 
obrigava a longas caminhadas através da zona a mapear.

Missão Geográfica de Moçambique (1932-1983). 

IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop. Álbum 
Fotográfico da Missão Geográfica de Moçambique.

Reconhecimento. Moçambique, s/d.

Zonas planas, exigiam acrobáticas subidas ao topo das árvores.

Missão Geográfica de Moçambique (1932-1983).

IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop. Álbum 
Fotográfico da Missão Geográfica de Moçambique.
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Reconhecimento. Moçambique, s/d.

Escaladas difíceis por caminhos perigosos.

Missão Geográfica de Moçambique 
(1932-1983).

IICT – Direção de Desenvolvimento Global, 
Unidade Biotrop, Álbum Fotográfico da Missão 
Geográfica de Moçambique.
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Sinais geodésicos. Mabjetine, Moçambique, 1907.

Os pontos que constituíam as redes materializavam-se por marcos. Para 
garantir a visibilidade entre estes erguiam-se pirâmides de base triangular, 
construídas com paus cortados nas florestas e amarrados com cordas feitas de 
casca de árvores, raízes ou trepadeiras sem recurso a pregos ou arames.

Missão Geodésica da África Oriental (1907-1910). 

IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Cart_MGG – ALB4p30.118, ID2923.
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Hélios e projector. Monte Rocha Estância, Ilha da Boavista, Cabo Verde, s/d.

Na altura da bruma, os sinais de madeira dificilmente eram visíveis pelo que, nas 
visadas a observar de dia com sol, foram substituídos por heliotropos ou hélios. 
Estes eram formados por um ou mais espelhos planos montados numa estrutura que, 
manuseada por capatazes treinados, refletiam um feixe de raios solares na direção 
dos vértices ocupados por observadores. O movimento aparente do sol requeria um 
quase permanente deslocamento dos espelhos para manter orientado o feixe refletido. 

Missão Geográfica de Cabo Verde (1926-1932). 

IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Álbum da Missão Geográfica de Cabo Verde, ID21726.
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Observações angulares com o teodolito Troughton. Montinho 
de Lume, Ilha de Maio, Cabo Verde, s/d.

A rede de triangulação é constituída por figuras 
geométricas decompostas em triângulos selecionados para 
minimizar a incidência de erros cometidos nas observações. 
Usam-se triângulos porque, conhecendo o comprimento de 
um lado e dois ângulos, é possível determinar o terceiro 
ângulo e os outros dois lados.

Missão Geográfica de Cabo Verde (1926-1932). 

IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Álbum da Missão 
Geográfica de Cabo Verde, ID22362.

Torres. Moçambique, s/d.

Devido a curvatura da terra ou à existência de obstáculos, as 
observações realizavam-se sobre torres de madeira, torres de ferro 
portuguesas (1947) ou torres de aço Bilby (1948) com uma altura 
média de 30m que se aumentava com extensões. 

Missão Geográfica de Moçambique (1932-1983). 

IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop. Álbum fotográfico 
da Missão Geográfica de Moçambique.
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Medição de bases. Moçambique, s/d.

Para a Base procurava-se um caminho plano e sem obstáculos, 
para o que se abriam picadas e se fazia o alinhamento. 
Durante 6 décadas usaram-se fios de invar que permitiam 
precisões que podiam ultrapassar 1 ppm.

Missão Geográfica de Moçambique (1932-1983). 

IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop. Álbum 
fotográfico da Missão Geográfica de Moçambique.

Base da Preguiça. Cabo Verde, s/d.

As Bases são segmentos de reta com alguns quilómetros (nos primeiros tempos dois 
a seis e mais tarde superiores a 10), medidos com elevada precisão.  

Missão Geográfica de Cabo Verde (1926-1932).

IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Álbum da Missão Geográfica de Cabo Verde.
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Medição de bases. Moçambique, s/d.

A medição a fios de invar consistia na sua colocação sucessiva 
sobre tripés previamente alinhados, cuja tensão era regulada por 
pesos de 10 kg. Nas cabeças dos tripés, lia-se a posição das 
réguas terminais dos fios, somando-se estes valores aos do seu 
comprimento, geralmente de 24m.

Missão Geográfica de Moçambique (1932-1983). 

IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop. Álbum fotográfico da 
Missão Geográfica de Moçambique.
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Observações astronómicas. Bamberg e posto de TSF Marconi para 
determinação da longitude no pilar de S. Pedro. Ilha de S. Vicente, 
Cabo Verde, s/d.

As observações astronómicas intervêm no posicionamento da rede, por 
intermédio de um ponto fundamental onde se observam longitude e latitude, 
e na sua orientação por meio de azimutes.

Missão Geográfica de Cabo Verde (1926-1932).

IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD – Álbum da Missão Geográfica de 
Cabo Verde, ID21722.
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Operações de Cartografia. 
Estação Tsixóka, 
Moçambique, s/d.

Os primeiros documentos 
cartográficos foram feitos 
no campo, em vértices 
da rede ou itinerários 
previamente estabelecidos, 
e os nomes a inscrever 
recolhidos no local junto 
das populações.

Missão Geodésica da África 
Oriental (1907-1910). 

IICT – Arquivo Histórico 
Ultramarino. ACTD – Cart_MGG 
– ALB4p32.126, ID2931.

Medições gravimétricas em Timor. Timor, s/d.

A medição de valores de intensidade de gravidade, em 
pontos de nivelamento geométrico, permitia obter a correção 
ortométrica a aplicar-lhes e proceder ao cálculo de cotas 
dinâmicas.

Missão Geográfica de Timor (1954-1983).

IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop. 
Relatório da Missão Geográfica de Timor.
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Passadeira no leito de um rio. Moçambique, s/d.

Os trabalhos geodésicos resultaram da 
coordenação de esforços de vastas equipas que, 
nos últimos anos, chegaram a envolver cerca de 
500 pessoas. Com os engenheiros colaboravam 
auxiliares de geodesia e ajudantes a quem 
competia a abertura dos acessos, construção de 
pontes e passadeiras nos leitos dos rios, montagem 
das torres, construção de marcos e sinais.

Missão Geográfica de Moçambique (1932-1983). 
IICT – Direção de Desenvolvimento Global, Unidade Biotrop. 
Álbum fotográfico da Missão Geográfica de Moçambique.

Bordeira de Cova e Pico da 
Cruz. Pico da Cruz, Ilha de 
S. Antão, Cabo Verde, s/d.

As Missões depararam-se 
com diversas dificuldades, 
de entre as quais, as 
de natureza climática. 
Suportaram as mais 
variadas condições desde 
as grandes amplitudes 
térmicas do deserto, 
o calor e humidade 
permanentes da zona 
equatorial, até ao 
ambiente mais agradável 
dos planaltos.

Missão Geográfica de 
Cabo Verde (1926-1932).

IICT – Arquivo Histórico 
Ultramarino. ACTD – Álbum da 
Missão Geográfica de Cabo 
Verde, ID22493.
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MISSÕES ANTROPOLÓGICAS

A génese das Missões Antropológicas remonta à fundação da Junta das Missões Geográficas e de 

Investigações Coloniais (JMGIC) criada pela reforma do Ministério das Colónias a 7 de janeiro de 

1936 e teve, como resultado quase imediato, a criação, a 28 de julho de 1936, da Missão Etnográfica 

e Antropológica de Moçambique (1936-56). Desde então, e em particular depois de 1945, foram 

criadas missões antropológicas específicas para os vários territórios sob domínio português, 

designadamente Guiné (1945-47), Angola (1948-1955) e Timor (1953-75).

Neste contexto, a Missão Etnográfica e Antropológica de Moçambique foi a primeira de uma série 

de Missões Antropológicas que atuaram nos territórios ultramarinos até aos anos 70 e que tinham 

como principal objetivo o “conhecimento dos grupos étnicos de cada um dos nossos domínios 

ultramarinos, ou seja, a elaboração das respetivas cartas etnológicas” (Decreto-Lei 26 842 de 28 de 

julho de 1936). 

No início dos anos 40, e por via destas missões, a JMGIC incentivava e suportava recolhas e estudos 

de natureza variada em Angola, Moçambique, Guiné e Timor.

A recolha de dados de natureza antropobiológica constituía o núcleo central do trabalho a 

desenvolver por estas missões. No pressuposto de que um melhor conhecimento das características 

dos povos destes territórios permitiria a sua melhor administração, a atuação destas missões no 

terreno deveria ser conduzida no sentido da recolha de dados que se concretizariam em estudos de 

antropologia física, económica, social e cultural. 

Porém, uma vez no terreno, as equipas destas missões ultrapassaram em muito as suas atribuições. 

As recolhas então efetuadas providenciaram um conjunto de materiais e documentos – materiais 

arqueológicos e etnográficos, audiovisuais, fotografias, desenhos, cartografia e documentação 

manuscrita - que nos permitem hoje um olhar diferente sobre as terras e as gentes das áreas onde 

as mesmas se realizaram, independentemente do contexto colonial em que se inscreveram e dos 

pressupostos que nortearam os trabalhos efetuados.

Ana Cristina Roque 

Vitor Rosado Marques
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Travessia. Cacheu, Guiné, s/d.

A ausência de pontes obrigava ao uso de barcaças para 
atravessar os rios.

Missão Antropológica da Guiné (1945-1947).

IICT – Centro de História. Álbum Guiné / S. Tomé, fl.19/45.

Café na estrada de Nampula junto ao Rio Monapo. Nampula, 
Moçambique, 1948.

Nos percursos previamente definidos, eram frequentes as 
paragens ocasionais para a observação de aspetos específicos 
da paisagem ou de alguma particularidade regional.

Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956), 5ª 
Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAM, SJft. 576/48.
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Descansando na varanda. Betano, Timor, 1953.

Missão Antropológica de Timor (1953-1975).

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAT, ft. 298/53.

Travessia de viaturas. 
Moçambique, 1945.

Tal como na Guiné, 
também em Moçambique, 
a falta de pontes obrigava 
à utilização de barcaças e 
batelões para o transporte 
de pessoas, veículos e 
equipamento.

Missão Antropológica 
de Moçambique (1936-
1956). 3ª Campanha.

IICT – Centro de História. 
Coleção fotográfica da MAM, 
SJft. 196/45.
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Trabalhos de campo – Registo e organização de dados. 
Ribaué, Moçambique, 1948.

Os dados recolhidos durante o trabalho de campo e 
registados à mão, eram depois organizados, copiados e 
escritos à máquina.

Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956). 5ª 
Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAM, SJft.112/45.

Trabalhos de campo – Medições e registos. Povoação de 
Minjale, Régulo Dovo (Mutarara), Moçambique, 1945.

Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956). 3ª 
Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAM, SJft. 112/45.
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Trabalhos de Arqueologia – Abertura de uma vala de sondagem 
(Vala de sondagem nº3). Lagoa de Gassi-Liu, Timor, 1953.

Dos trabalhos de arqueologia realizados pela Missão 
Antropológica de Timor resultou a identificação de duas 
dezenas de sítios arqueológicos cujos materiais foram 
posteriormente estudados e publicados.

Missão Antropológica de Timor (1953-1975).

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAT, ft.1183/53.

Trabalhos de Arqueologia – J.R. dos Santos Júnior 
trabalhando nas pinturas rupestres da gruta de Riane. Riane, 
Moçambique, 1946.

Dos trabalhos de arqueologia realizados pela Missão 
Antropológica de Moçambique resultaram a identificação 
de 75 sítios arqueológicos e a publicação da primeira carta 
da Pré-História de Moçambique.

Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956). 4ª 
Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAM, SJft.1824/46.
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Aldeia Dagadá. Los Palos. Timor, 1953.

Missão Antropológica de Timor 
(1953-1975).

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica 
da MAT, ft. 686/53.

Habitação indígena. S. Tomé, 1950.

Brigada de Estudos de Etno-Sociologia 
de S. Tomé e Príncipe (1950-1954).

IICT – Centro de História. Fotos avulsas de 
S.Tomé e Príncipe, ft. 3/50.

Aldeia nas margens do Zambeze. Moçambique, 1948.

Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956). 5ª Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAM, SJft. 2320/48.
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Rapariga macua com máscara facial de M’ssiro. 
Mossuril, Moçambique, 1948.

A máscara de m’ssiro é um protetor natural da pele 
usado pelas mulheres macua do litoral Norte de 
Moçambique. Obtém-se a partir da raiz do mesmo 
nome que, depois de friccionada numa pedra, resulta 
numa massa húmida e farinhenta que se aplica sobre a 
pele durante o dia, protegendo-a do sol e deixando-a 
fresca e lisa.

Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956). 
5ª Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAM, SJft. 
2320/48.

Trepadores de coqueiros. Cacheu, Guiné, s/d.

Missão Antropológica da Guiné (1945-1947).

IICT – Centro de História. Álbum Guiné / S. Tomé, fl.18/33.
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No Bazar (feira). Ainaro, Timor, 1953.

Missão Antropológica de Timor 
(1953-1975).

IICT – Centro de História. Coleção 
fotográfica da MAT, ft. 254/53.

Mulher escolhendo grãos. S. Tomé, s/d.

Brigada de Estudos de Etno-Sociologia de S. Tomé e 
Príncipe (1950-1954).

IICT – Centro de História. Álbum Guiné / S. Tomé, fl.fl.42/80.

Transporte de panelas de barro para o bazar (feira). 
Viqueque, Timor, 1953.

Missão Antropológica de Timor (1953-1975).

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAT, ft. 442/53.



25

Mulheres trabalhando 
na machamba. Ibo, 
Moçambique, 1948.

Missão Antropológica 
de Moçambique (1936-
1956). 5ª Campanha.

IICT – Centro de História. 
Coleção fotográfica da MAM, 
SJft. 453/48.

Pescadores. Cacheu, Guiné, s/d.

Missão Antropológica da Guiné 
(1945-1947).

IICT – Centro de História. Álbum Guiné / 
S. Tomé, fl.20/59.

Pesca no Coilão Ué-Liorai-
Luca. Viqueque, Timor, 1953.

Missão Antropológica de 
Timor (1953-1975).

IICT – Centro de História. 
Coleção fotográfica da MAT, 
ft. 272/53.
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Trabalhos em fibras vegetais por mulheres Tucodede de 
Mombara. Mombara, Timor, 1953.

Missão Antropológica de Timor (1953-1975).

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAT, ft. 809/53.

Fabricação de panelas de barro na povoação Dagadá 
de Raça. Los Palos, Timor, 1953.

Missão Antropológica de Timor (1953-1975).

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAT, ft. 696/53.



27

A dança do “Neli” entre os Bunac de Bobonaro. 
Bobonaro, Timor, 1953.

Missão Antropológica de Timor (1953-1975).

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAT, ft. 98/53.

Orquestra de Lipengas. 
Cobué, Moçambique, 1946.

Típicas da região de Cobué, 
as Lipengas são trombetas 
feitas a partir de cabaças.

Missão Antropológica 
de Moçambique (1936-
1956). 4ª Campanha.

IICT – Centro de História. 
Coleção fotográfica da MAM, 
SJft. 2024/46.
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Árvore N´tondo, que dá o fruto Tondo (plural Metondo). Gorongoza, 1945.

Planta medicinal usada no tratamento de febres, constipações e abcessos.

Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956) - Brigada do Vale do 
Zambeze, chefiada por Soares de Castro em 1945. 3ª Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção fotográfica da MAM, SJft. 83/45.

Soares de Castro com a 
curandeira de Inhaminga e o seu 
arsenal terapêutico. Inhaminga, 
Gorongoza, Moçambique, 1945.

Missão Antropológica de 
Moçambique (1936-1956) - 
Brigada do Vale do Zambeze, 
chefiada por Soares de Castro em 
1945. 3ª Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção 
fotográfica da MAM, SJft. 85/45.

Pacote de acondicionamento de 
plantas medicinais com registo de 
informação relativa ao seu uso. 
Gorongoza, 1945.

Recolheram-se 31 espécimes, com 
informação relativa aos seus usos 
medicinais locais.

Missão Antropológica de Moçambique 
(1936-1956) - Brigada do Vale do 
Zambeze, chefiada por Soares de 
Castro em 1945. 3ª Campanha.

IICT – Centro de História. Coleção 
fotográfica da MAM, SJft. 133/45.
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Missões Botânicas e Zoológicas

O conhecimento da flora e da fauna de Moçambique, Guiné-Bissau, Timor, bem como das ilhas de Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe, constituiu um enorme desafio desde a sua colonização até aos nossos 

dias. Numerosas foram as missões efetuadas com o intuito de explorar estas regiões e que deram um 

significativo contributo para o conhecimento da riquíssima biodiversidade destes países lusófonos. 

No âmbito das Missões Botânicas e Zoológicas efetuadas durante o último século destacamos 

aqui as de Francisco d’Ascensão Mendonça, que em 1942 chefiou a primeira expedição da “Missão 

Botânica para o estudo da flora e da fitogeografia de Moçambique”, de Ruy Cinatii que entre 

1946-1966 explorou as regiões mais remotas de Timor publicando diversas contribuições na área 

da botânica como o “Esboço histórico do Sândalo no Timor Português” e  o “Reconhecimento 

preliminar das formações florestais no Timor Português” e Luís Grandvaux Barbosa, que fazendo 

parte do quadro de pessoal da Junta de Exploração do Algodão foi, em 1955, por despacho 

ministerial, encarregado de estudar a vegetação de Cabo Verde, integrado num projeto que tinha 

como objetivo o reconhecimento ecológico-agrícola destas ilhas. Neste contexto, referem-se ainda 

as missões efetuadas na Guiné-Bissau, nomeadamente a Missão Zoológica, em 1945/46, dirigida 

por Coelho Gonçalves e Fernando Frade e a Missão Zoológica de Moçambique, 1ª e 2ª Campanhas 

(respetivamente em 1947 e 1948), também dirigida por Fernando Frade.

Através da pesquisa de documentação fotográfica única existente no IICT, alguma dela já disponível 

no portal do ACTD/IICT, é possível inferir sobre os recursos naturais destas regiões à época e 

perspetivar algumas das alterações entretanto ocorridas. Acresce que a maioria dos espécimes 

resultante destas missões pode ser encontrada nas Coleções Zoológicas e no Herbário do JBT/

IICT, que atualmente detêm cerca de 400 000 espécimes, maioritariamente da África tropical e 

particularmente de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. Para além 

destas coleções biológicas há que referir a documentação especializada que inclui os cadernos de 

campo das mais importantes missões efetuadas nestas regiões e que constituem relatos únicos 

sobre a diversidade biológica destes países lusófonos.

Maria Cristina Duarte

Maria Manuel Romeiras
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Francisco d’Ascensão Mendonça e equipa de trabalho 
da Missão Botânica de Moçambique. Província do 
Niassa, Distrito de Nampula, novembro de 1942. 

Missão Botânica de Moçambique (1942). 1ª campanha.

IICT – Jardim Botânico Tropical. Álbum Fotográfico da Missão 
Botânica de Moçambique, MBM0410.

Acampamento no Maputo. Porto 
Henrique, Maputo.1948.

Missão Zoológica de Moçambique 
(1948). 2ª Campanha. 

IICT – Jardim Botânico Tropical. ACTD ID21670.
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Equipa de trabalho da primeira expedição botânica para o estudo 
da flora e da fitogeografia de Moçambique, novembro de 1942.

Missão Botânica de Moçambique (1942). 1ª campanha. 

IICT – Jardim Botânico Tropical. Álbum Fotográfico da Missão Botânica de 
Moçambique, MBM0477.
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Francisco d’Ascensão Mendonça, no âmbito da primeira 
expedição botânica a Moçambique. Província de Manica e 
Sofala, setembro de 1942.

Missão Botânica de Moçambique (1942). 1ª Campanha. 

IICT – Jardim Botânico Tropical. Álbum Fotográfico da Missão 
Botânica de Moçambique, MBM0192.

Na batida aos elefantes em Maputo.1947. 

Missão Zoológica de Moçambique (1947). 1ª Campanha.

IICT – Jardim Botânico Tropical. ACTD ID21680.
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Timor. Savana de Melaleuca. Região a leste de Pante 
Macassar. Oecussi, s/d. 

Povoamento de Melaleuca leucadendron.

Exploração Botânica do Timor Português (1946-1947).

IICT – Jardim Botânico Tropical. 
Ruy Cinatti (1949). De Timor. Relatório apresentado à Junta das 
Missões Geográficas e de Investigações Coloniais, Lisboa.

Timor. Floresta de monções. Região de Citrana, 
Oecussi, s/d. 

Povoamento de Pterocarpus indicus e 
Homalium tomentosum.

Exploração Botânica do Timor Português (1946--1947).

IICT – Jardim Botânico Tropical. 
Ruy Cinatti (1949). De Timor. Relatório apresentado à Junta das 
Missões Geográficas e de Investigações Coloniais, Lisboa.
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Timor. Prados de planalto. Região de Fuiloro. Lautém, s/d.

Exploração Botânica do Timor Português (1946-1947).

IICT – Jardim Botânico Tropical. 
Ruy Cinatti (1949). De Timor. Relatório apresentado à Junta das Missões 
Geográficas e de Investigações Coloniais, Lisboa.
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Rio Impernal: equipa de barco. Guiné, 1945.

Missão Zoológica da Guiné. Campanha de 1945-1946. 

IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD ID22158.

Carrinha usada para o trabalho de campo e pessoal da 
missão. Guiné, 1945.

Missão Zoológica da Guiné. Campanha de 1945-1946. 
IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD ID21666.
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Camião, equipamento e pessoal da missão. Guiné, 1945.

Missão Zoológica da Guiné. Campanha de 1945-1946. 
IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD ID21665.
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Equipa da missão zoológica [equipamento embalado da 
missão]. Guiné, 1945.

Missão Zoológica da Guiné. Campanha de 1945-1946. 
IICT – Arquivo Histórico Ultramarino. ACTD ID21659.
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Transporte de lenha para o mercado da Cidade da Praia. Ilha de Santiago, Cabo Verde, s/d.

A prática da apanha de lenhas contribuiu para que, à volta da Praia e de outras povoações, 
a vegetação arbórea e arbustiva seja tão escassa. 

Missão “Brigada Ecológico-Agrícola” de Cabo Verde (1955-1956).

IICT – Jardim Botânico Tropical.
Teixeira & Barbosa (1958). A Agricultura do Arquipélago de Cabo Verde, Lisboa.
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Achada Grande. Ilha de Santiago, Cabo Verde, s/d.

Ao fundo, à esquerda, o Monte Brianda. Formação 
natural, aberta de Faidherbia albida (espinheiro-
branco), afetada pelos ventos dominantes de nordeste. 

Missão “Brigada Ecológico-Agrícola” de Cabo Verde 
(1955-1956).

IICT – Jardim Botânico Tropical.
Teixeira & Barbosa (1958). A Agricultura do Arquipélago de 
Cabo Verde, Lisboa.

Pastagens típicas da ilha. Ilha de São Vicente, Cabo Verde, s/d.

Paisagens muito áridas, muito degradadas, efémeras e agressivas. Ao fundo, o monte Alves Martinho. 

Missão “Brigada Ecológico-Agrícola” de Cabo Verde (1955-1956).
)IICT – Jardim Botânico Tropical.
Teixeira & Barbosa (1958). A Agricultura do Arquipélago de Cabo Verde, Lisboa.
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Duna da Boa Esperança. Ilha da Boavista, Cabo 
Verde, s/d.

Duna no processo de destruição de uma várzea 
com um pequeno povoamento de tamareiras 
(Phoenix atlantica).

Missão “Brigada Ecológico-Agrícola” de Cabo 
Verde (1955-1956).

IICT – Jardim Botânico Tropical.
Teixeira & Barbosa (1958). A Agricultura do Arquipélago 
de Cabo Verde, Lisboa.
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