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Resumo 

 Liderando a 1.ª Missão Antropológica a Moçambique (1936), uma das primeiras organizadas após a 
criação da Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais (1936), J. Santos Júnior (1901-
1990) não deixou de contemplar o seu interesse pela Arqueologia Pré-Histórica, que cultivava com A. A. 
E. Mendes Correia (1888-1960), a quem devia a indicação do seu nome para um projecto tão ambicioso 
quanto este.  

Não obstante, a arqueologia foi sempre subsidiária nestas missões, sendo conduzida 
oportunisticamente, mais por interesse individuado do que por um plano previamente concertado e 
aceite superiormente, recolhendo-se material e anotando observações de superfície enquanto se 
trilhavam itinerários e visitavam colectores.  

Em Moçambique, primeiramente, na metrópole, após o seu regresso, Santos Júnior não deixaria de 
sublinhar a premência de conhecer o passado mais longínquo daquele território, cotejando-o à 
realidade sul-africana, onde se multiplicavam estudos universitários e espaços museológicos nesta área. 
Clamor que verteu, amiúde, nas suas publicações, ao mesmo tempo que elencava um plano de actuação 
arqueológica para Moçambique que não concretizou, apesar da sua relevância e de existir quem, 
localmente, se dedicasse à Pré-História e Arqueologia e fosse convidado a proferir conferências em 
reuniões científicas internacionais da especialidade. 

Nesta comunicação, escrutinaremos as causas desta aparente indiferença “lisboeta” pela Arqueologia 
Ultramarina, comparando-a à realidade metropolitana e à de outras potências coloniais europeias 
coevas, percebendo por que razão nunca integrou, verdadeiramente, a agenda colonial portuguesa, à 
dissemelhança do registado noutros campos de investigação. Procuraremos, ainda, compreender a 
desarticulação entre arqueólogos de ambos os territórios (Portugal e Moçambique) e o impacto da sua 
produção na crescente comunidade de pré-historiadores e arqueólogos consagrados às realidades 
subsaarianas. 
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