
Dez anos recuperando a História

Completam-se em breve dez anos desde que se iniciou o projecto 
de pesquisa arqueológica subaquática em torno da Ilha de 
Moçambique, resultado de um acordo entre o Governo 
moçambicano e a Património Internacional S.A., empresa 
moçambicana detida em oitenta por cento pelo Estado, e a 
Arqueonautas Worlwide S.A., empresa especializada na 
investigação e recuperação de naufrágios muito antigos que é 
dirigida pelo conde alemão Nikolaus Sandizell. Não foi fácil 
arrancar com o trabalho, pois, desde a criação de condições 
logísticas até reunir uma equipa profissional de mergulhadores 
com especialidade em arqueologia, passando pelos recursos 
financeiros necessários, tudo isto teve de ser obtido em prazos 
relativamente curtos.

Este projecto, ao contrário de outros, começou com os recursos 
financeiros apenas das  duas empresas associadas que, nos 
termos do acordo com o Governo, procurariam obter uma 
compensão com a venda parcial, em leilão, de alguns dos objectos 
antigos recuperados, depois da primeira escolha ter sido feita 
pelas autoridades moçambicanas. Apesar de existirem algumas 
vozes discordantes, este método parece ser o mais correcto para 
desenvolver este tipo de acções de investigação de arqueologia 
subaquática, muito dispendiosas e difíceis de financiar por 
governos que lutam contra a falta de meios financeiros.

Ao longo destes dez anos foram recuperados bens de algumas 
naus antigas e identificadas outras que estão no fundo do mar, nas 
proximidades da Ilha de Moçambique. Alguns desses objectos 
foram leiloados por empresas de nível internacional e dessa forma 
se conseguiram alguns valores. Contudo, estes são insuficientes 
para cobrir um investimento que ultrapassa os três milhões de 
dólares.

Mas as duas empresas estão decididas a prosseguir os trabalhos, 
conscientes dos benefícios que daí podem advir para o pais e para 
a própria Ilha de Moçambique, o que, de imediato, se traduz em 
apoiar os museus ali existentes, em particular o Museu de Marinha. 
É neste lugar que se irá inaugurar uma exposição de objectos 
recolhidos no fundo do mar. Esta inauguração estava prevista para 
ter lugar a 25 de Junho, mas por razões de ordem técnica foi 
adiada para o próximo dia 23 de Agosto, coincidindo assim com a 
realização do Festival Cultural das Ilhas do Oceano Índico.

Desta exposição figuram algumas peças únicas de porcelana 
chinesa da dinastia Ming. Esta, entre outras, é sem dúvida uma 
mais-valia para o património cultural de que a Ilha de Moçambique 
é paradigma.

Editorial
A Ilha de Moçambique vai acolher, no próximo dia 23 de Agosto, a 
realização do Festival Baluarte. Este evento cultural, que esta 
ganhando tradição, ocorre normalmente no mês de Junho. Desta vez 
a sua realização tem lugar na data em que se assinala o Dia 
Internacional da Abolição da Escravatura.

No festival em que participam grupos culturais das ilhas Mayotte e da 
Reunião, além de música, são apresentados ao público, cada vez 
mais numeroso, danças e pratos da gastronomia local. Este ano os 
principais eventos terão lugar na Fortaleza São Sebastião, agora já 
com benefícios visíveis da sua recuperação.

Tendo em consideração a importância desta festa, a direcção da 
empresa Património Internacional SARL, em coordenação com o 
Ministério da Educação e Cultura, decidiu alterar para essa ocasião a 
abertura da exposição de arqueologia subaquática cuja inauguração 
estava inicialmente programada para o dia 25 de Junho.

A exposição de objectos antigos recuperados em destroços de 
navios afundados nas proximidades da Ilha, assim como a 
aguardada reabertura do Museu de Marinha, serão certamente um 
motivo de grande interesse e curiosidade para os visitantes que 
decidam assistir ao festival.

O número de visitantes que se deslocam à Ilha de Moçambique tem 
vindo a aumentar, dando razão à orientação política de transformar 
esse lugar num destino de turismo cultural de preferência.

Porém, na opinião de empresários locais ligados ao turismo, é 
necessário alargar a capacidade de acomodação e perspectivar uma 
solução para o excesso de população que ainda se mantém na 
pequena área da Ilha.
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Festival a 23 de Agosto 

Um lote de 600 moedas de prata já classificadas e catalogadas, 
encontradas numa nau que se afundou em 1662, serão, em breve, 
entregues a museus nacionais, incluindo o Museu de Marinha na Ilha 
de Moçambique. Estas moedas, propriedade do Estado, foram 
seleccionadas por um perito internacional e são representativas de 
um conjunto maior que os mergulhadores da Arqueonautas 
recuperaram dos restos da nau S. José, que se presume que tenha 
sido afundada nas proximidades da Ilha de Moçambique por uma 
frota anglo-holandesa quando se dirigia para a Índia. As moedas 
serão utilizadas para estudos, pesquisas e, eventualmente, para 
serem trocadas por outras peças de outros museus internacionais.

Moedas de Prata 
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Este boletim tem o patrocínio de

Cultura moçambicana chave para o desenvolvimento 
sustentável - Este foi o tema da II Conferência Nacional de 
Cultura que se realizou em Maputo no passado mês de Maio e 
que reuniu centenas de participantes oriundos de todo o país. 
Intervindo na abertura da conferência, o Presidente da 
República, Armando Guebuza, estabeleceu um paralelo entre a 
cultura e a unidade nacional, sendo a cultura uma acção 
dinamizadora desta última. No final dos trabalhos foi salientada 
a necessidade de eventos dessa natureza terem lugar mais 
regularmente.

Ponte em recuperação - A terceira e última fase das obras de 
reabilitação da ponte de acesso à Ilha de Moçambique  já está 
em curso e terá a duração de 24 meses. O orçamento de 329 
milhões de meticais, disponibilizados pelo governo e parceiros 
de cooperação, vai garantir a reparação de 370 estacas 
verticais e das vigas que suportam o tabuleiro da ponte, nos 
seus 3.4 quilómetros de extensão. 

Reduzem-se escavações - Devido à intervenção policial e 
maior fiscalização, está a diminuir a actividade de escavação 
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Sabia que?

A Fortaleza São Sebastião, que presentemente está a ser 
recuperada, começou a ser construída em 1558 e só terminou 
sessenta e dois anos depois, em 1620.
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Vista aérea da Fortaleza de São Sebastião 

clandestina na praia no intuito de procurar objectos com algum 
valor. As escavações feitas por desconhecidos estavam a 
agravar a degradação ambiental das praias da Ilha.

Kitaro patrocina Arqueonautas - A conhecida marca alemã de 
vestuário Kitaro decidiu patrocinar as actividades da 
Arqueonautas na Ilha de Moçambique. Para o efeito criou uma 
linha de confecções desportivas com o nome Arqueonautas. De 
cada peça vendida é retirado um euro que é canalizado para a 
empresa de modo a subsidiar as suas pesquisas de arqueologia 
sub-aquática.
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