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Resumo 

Nas três primeiras décadas do século XX, surgem em Moçambique florescências de um género ainda 
relativamente recente na arte e na comunicação humana – a fotografia. Sendo embora decisivamente 
um negócio, esta produção que na colónia se gera é portadora de uma carga ideológica e constrói uma 
narrativa que importa desvendar. São três os agentes principais desses registos fotográficos: os irmãos 
Lazarus e José dos Santos Rufino, que operaram entre 1899 e 1908, os primeiros, e pelo menos entre 
1912 e 1929, o terceiro. Editaram importantes álbuns fotográficos monográficos': ‘A Souvenir of 
Lourenço Marques: an album of views of the town' foi publicado em 1901 pelos irmãos Lazarus e os 
"Álbuns Fotográficos e Descritivos da Colónia de Moçambique" foram publicados por José dos Santos 
Rufino em 1929. Estes autores registaram ainda dezenas de fotografias, comercializadas sob forma de 
bilhetes-postais. Sobretudo estes últimos permitiram dar a conhecer a destinatários muito distantes a 
natureza da colónia portuguesa; e em especial aos portugueses da Metrópole, que são sensibilizados 
por esta exposição visual ao desígnio colonizador. Possuem um excepcional valor descritivo, nos 
aspectos da arquitectura, da urbanística, da paisagística; são reveladoras de conformações sociológicas; 
e expõem actividades económicas em acto. As ausências no entanto são tão importantes como as 
presenças: o que não se mostra de uma realidade que se sabe existir surge na leitura do observador 
actual com grande força. Os enquadramentos selecionados para o território, para as cidades, para a vida 
urbana nelas contida reveste-se de uma intencionalidade que recusa uma parte dessas presenças; 
focam-se em imagens específicas de bem-estar, tranquilidade e afluência económica por parte dos 
brancos. A população africana surge circunscrita aos seus locais tradicionais ou então é menorizada e 
tornada minoritária.  

A comunicação enumera os traços principais da arquitetura e das estruturas urbanas retratadas, 
interroga a incidência da política colonialista em transformação sobre a forma como essas edificações, 
ruas e lugares são dados a ver e discute propósitos directos e indirectos destes empreendimentos 
fotográficos.  
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