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Resumo: 

Resenha da investigação científica no período colonial 

A investigação científica, tal como a pensamos hoje, no denominado ex-Império Colonial Português tem 
as suas raízes nos finais do século XIX com a criação em 1871 do Instituto Vasco da Gama ao qual foi 
acometido a missão de fomentar e apoiar as ciências e as letras em Goa.  

As várias instituições que foram surgindo tiveram diferentes instrumentos de disseminação da sua 
actividade, sendo digno de registo o Boletim da Agência Geral das Colónias, criado pelo Diploma 
Legislativo Colonial Nº 43, de 30 de Setembro de 1924. Não é uma iniciativa de investigação científica 
mas de propaganda: "Boletim da Agência Geral das Colónias", órgão oficial da acção colonial 
portuguesa, propõe-se fazer a propaganda do nosso património colonial, contribuindo por todos os 
meios para o seu engrandecimento, defesa, estudo das suas riquezas e demonstração das aptidões e 
capacidade colonizadora dos portugueses. Começou com um título mais restritivo de «Boletim da 
Agência Geral das Colónias», título que manteve durante 10 anos até 1935, altura em que, num sentido 
mais lato, passou a designar-se «Boletim Geral das Colónias». Em Agosto de 1951, no Nº 314, o Boletim 
muda novamente o seu nome para «Boletim Geral do Ultramar», título que se manterá até ao fim da 
publicação. 

Em 1936, na Lunda-Norte, Angola, foi criado o "Museu do Dundo" pela então denominada Companhia 
de Diamantes de Angola / Diamang. Foi a primeira instituição do género criada em Angola. Em 1942 
adota a designação de Museu Etnológico. Em 1946 inicia a edição de uma coleção tendo contado com a 
especial participação de José Redinha (curador do Museu - etnólogo e estudioso dos povos de Angola) e 
com a participação de inúmeros autores nacionais e estrangeiros. Em 21 de Julho de 1945 é criado por 
iniciativa do então Governador da Colónia, Sarmento Rodrigues, o Boletim Cultural da Guiné 
Portuguesa, "órgão de Informação e Cultura da Colónia". Mais ou menos na mesma altura, 1948, inicia-
se a publicação do Boletim Cultural do Huambo, uma publicação periódica dirigida pelo diretor dos 
Serviços Culturais de Angola. 

Para além destas iniciativas de caráter mais ou menos individual, novo impulso é dado em 1963 com a 
criação da Junta de Investigações do Ultramar, a funcionar junto do Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Política Ultramarina, que cria as publicações “Revista Junta de Investigações do Ultramar” e “Revista 
Memórias da Junta de Investigações do Ultramar”. 

Acesso às publicações do período colonial português 

Com o fim do império colonial e a descolonização, muitas dessas publicações cessaram abruptamente e 
algumas delas perderam mesmo a instituição detentora dos direitos de publicação. Muito do material 
encontrava-se até finais dos anos 90 guardados em caixas fechadas ainda provenientes das ex-colónias.  

Em 1997 a Fundação Portugal-Africa criou um consórcio criado pela Universidade de Aveiro, Instituto de 
Investigação Cientifica e Tropical, Centro de Estudos Africanos (CEA) do Instituto de Ciências do Trabalho 
e Empresa (ISCTE) e Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento do Instituto Superior de 
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Economia e Gestão (CESA/ISEG). Esse consórcio tinha e tem como objetivo criar e manter um portal 
internet de acesso livre onde toda a informação tratada fosse publicada. O endereço do portal é desde o 
seu início http://memoria-africa.ua.pt. As equipas de recolha do projeto têm andado, desde então até 
hoje, a "descobrir" o que se encontra dentro de caixas ou em quilómetros de prateleiras, a escolher e a 
tratar o que realmente interessa para as "Memórias de África e do Oriente". Numa primeira fase o 
projeto cobria apenas a criação de um catálogo com os registos bibliográficos referentes a essas 
publicações. A diversidade de localização do mesmo conteúdo foi uma das características importantes. 
Assim, temos referência à mesma obra em diversas localizações distintas permitindo ao utilizador 
escolher o ponto de acesso à mesma mais próximo de si. No mês de Julho de 2013 o catálogo possui 
366,138 registos bibliográficos. 

Em 2005 foi aceite pela Fundação Portugal-África e pelos parceiros que continuam a executar o Projeto 
que, para que as Memórias de África e do Oriente mantenham as expectativas criadas por parte dos 
utilizadores, teria de investir nos conteúdos digitais. Nesse âmbito foram (e continuam a ser) 
digitalizadas inúmeras obras de referência, possuindo a biblioteca digital até ao mesmo momento 
343,819 páginas em 2,566 e revistas. 

Depois de se iniciar a digitalização de material bibliográfico para a biblioteca digital do projeto 
verificamos que muito material "não livro", em particular material fotográfico e postais estão 
disponíveis nas instituições. Entra-se na fase de tratamento de arquivos digitais, fase ainda em fase de 
identificação de Arquivos. 

É este o trabalho que se pretende apresentar no Colóquio permitindo que cada vez mais pessoas 
possam ter acesso de modo a que essas obras que caracterizam um longo período da nossa história ou 
identificando novos acervos para tratamento. 
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